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O I Seminário do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

UFPel encontra-se em sua primeira edição, tendo como tema “Pesquisa em 

Geografia: desafios e perspectivas na contemporaneidade”. 

O evento está sendo organizado pelo Programa de Pós-graduação 

em Geografia da Universidade Federal de Pelotas - PPGeo/UFPel e tem 

como objetivo proporcionar a integração entre os discentes e docentes do 

Programa e também com as demais instituições de ensino e pesquisa 

envolvidas, a partir da socialização dos trabalhos científicos em 

desenvolvimento, ou concluídos, e espaços de discussão de temas atuais no 

âmbito da Geografia. 

O Seminário abriu inscrições para apresentação de trabalhos 

científicos condizentes com as linhas de pesquisa desenvolvidas no 

PPGeo/UFPel, sendo estes subdividos em três grandes eixos: (1) Ensino de 

Geografia; (2) Produção do Espaço Urbano e Rural; (3) Análise ambiental, 

publicando os mesmos em formato de anais digitais. 

A realização do evento ocorreu entre os dias 26 e 29 de Novembro 

de 2014 na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul e revelou-se de suma 

importância, pois propiciou a divulgação de conhecimentos e ampliou a 

interlocução entre pesquisadores das temáticas abordadas, bem como, desta 

forma permitiu a divulgação dos trabalhos e das discussões pertinentes 

realizadas no decorrer do evento. 
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Achegas ao Ensino dos Eixos Temáticos Relativos à Geografia Física no Ensino 

Fundamental: Um Estudo de Caso na Educação do Campo 

  

 
RIVAROLI, Simone Portelina¹; COLLISCHONN, Erika² 

1
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2
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simonerivaroli@gmail.com 

 
 

Resumo 

Este artigo apresenta uma proposta da pesquisa especifica que vem sendo desenvolvida no 

Curso de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pelotas, tendo como 

estudo de caso uma escola da zona rural de Pelotas/RS. O que se quer analisar é como vem 

sendo desenvolvidos e como podem ser abordados os temas relativos à geografia física na 

escola do campo. Procurou-se, numa primeira etapa de trabalho compreender os métodos 

mais apropriados para desenvolver este tipo pesquisa na escola, tendo-se convergido para a 

pesquisa ação e a pesquisa qualitativa. Discutem-se algumas questões comuns relativas aos 

métodos, tais como a participação, o papel da reflexão, a necessidade de administração do 

conhecimento e a ética do processo. Já foi realizada uma coleta prévia de dados na escola 

através da observação direta, entrevista, questionário e registros de arquivos. Tem–se como 

resultado preliminar desta coleta a não utilização de materiais didáticos pelo professor no 

desenvolvimento das temáticas relacionadas à paisagem e aos processos relacionados a 

natureza, a pouca interação dos alunos em sala de aula com os conteúdos e a dificuldade de 

compreensãodos mesmos. Tendo este diagnóstico como ponto de partidaquer-se avaliar 

possíveis materiais didáticos passiveis de serem utilizados no contexto da escola, e de 

propostas de formação continuada para que professores possam fazer uso dos mesmos.  

 

 

Palavras-chave: Material Didático. Geografia Física. Educação do Campo. 

 

Abstract 

This paper presents a research that has been developed at the Curso de Pós-Graduação em 

Geografia da Universidade Federal de Pelotas, taking as a case, teaching in a rural school of 

Pelotas / RS. What we want to analyze is how has been developed themes related to physical 

geography in the classes and how they can be improved to be assimilated by the children and 

youth in rural areas. In this primary work stage we attempted to comprehend the most 

appropriate methodologies to develop this type of research in the school. The refore, we 

converged to action-research and qualitative research methods. We discuss some common 

issues related to procedures, such asclass participation, the role of reflection, the need 

formana gement knowledge and the process ethics. A previous data collection at the school 

has been performed through direct observation, interview, survey and collected data. 

Preliminary results of this data collection are: The non-use of educational materials by the 

teacher in the development of themes related to landscape and nature-related processes. Also, 

a lackof interaction with the classes’ content and a difficulty of understanding by the students. 

Having this diagnosis as a starting point, the work goal is to evaluate didactic materials that 

could be used in the school context to enhance learning and ongoing training proposals for 

teachers. 

 

Key-words:didactic materials.Physical Geography. Rural education 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como intuito descrever a pesquisa (o que já foi realizado e seus 

próximos passos) que vem sendo realizada em uma escola da zona rural de Pelotas/RS da rede 

municipal de ensino fundamental, localizada no sétimo distrito. Consiste no estudo da 

dissertação do mestrado de geografia da Universidade Federal de Pelotas. 

Sendo que, o interesse da pesquisa na escola surge da proximidade da autora com o 

local e de sua identidade com esta unidade de ensino, por ter aí iniciado seu histórico de vida 

escolar. A partir da pesquisa desenvolvida no trabalho de conclusão do curso de licenciatura 

em Geografia, a qual se deu em uma escola da área rural do município de Pelotas-RS, 

percebeu-se a falta de utilização de materiais didáticos pedagógicos pelo professor de 

Geografia no desenvolvimento dos temas referentes à Geografia física e também uma 

preocupação ligada mais a conceitos do que com a procedimentos e atitudes. É um ensino 

mais restrito à aprendizagem de fenômenos e conceitos, desconsiderando a aprendizagem de 

procedimentos e atitudes fundamentais para a compreensão dos métodos e explicações com os 

quais a própria Geografia trabalha. De acordo com Rivaroli (2013) essa lacuna propiciava 

aulas cansativas, pouco interessantes e de difícil compreensão. 

Ainda neste contexto, como bolsista do Programa de Iniciação a Docência (PIBID), 

observou-se durante a execução das atividades que muitos professores de Geografia têm 

dificuldade em utilizar materiais didáticos alternativos, para o desenvolvimento de suas aulas. 

Sendo que, para o aluno a compreensão dos conteúdos sem a utilização dos mesmos, torna 

muito mais difícil o entendimento.  

Neste encadeamento, o objetivo da pesquisa centra-se em analisar as possibilidades e o 

efeito do uso de materiais didáticos como recurso metodológico para o ensino da 

espacialidade relacionada à natureza e aos processos naturais na escola do campo. Dessa 

forma, será necessário analisar os principais problemas e lacunas encontrados pelos 

professores e alunos durante o processo de ensino-aprendizagem em temas que envolvem a 

Geografia Física. Também serão investigados métodos didáticos alternativos que possam ser 

utilizados na prática docente, tornando as aulas dinâmicas e interativas. Estes métodos 

didáticos, que na maioria das vezes não são desenvolvidos para a especificidade da escola do 

campo, precisam ser testados, ao mesmo tempo em que pode-se pensar no laboratório a céu 

aberto, ou seja o ambiente próximo da escola, disponível para o entendimentos de inúmeros 

processos naturais.   
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Uma preocupação inicial desta pesquisa é como estão sendo aproveitados hoje pelos 

professores do ensino fundamental e os conteúdos e métodos relativos ao que na academia se 

denomina Geografia Física? Os conteúdos escolares relativos à geografia física, de alguma 

forma contribuem para a formação do cidadão, colaboram de alguma maneira para que as 

crianças e jovens apreendam conceitos espaciais, ou são conteúdos inúteis?  

 

AREA DE ESTUDO 

 O estudo de dissertação centra-se em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, 

localizada no sétimo distrito de Pelotas/RS (considerada como uma escola do campo), cujo 

foco é a disciplina de Geografia (mais especificamente os aspectos físicos da geografia), 

desenvolvidas com os alunos da 5ª serie.  

A figura 1 representa uma foto aérea do espaço da escola. 

 

Figura 1: Espaço da escola do campo 
Fonte: Google Maps, 2013. 

 

METODOLOGIA 

Os procedimentos para o estudo de caso centraram-se em um aprofundamento teórico 

baseado em alguns autores, sendo eles: Pontuschka, Paganelli, Cacete, Rezende, Stake, 

Thiollent, entre outros, que escrevem sobre o tema e na metodologia utilizada na pratica, uma 

vez que se acredita que estes, juntamente com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

ensino fundamental formam o embasamento necessário para a proposta de trabalho que vem 

sendo desenvolvida na escola. 
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A metodologia a ser utilizada no processo da pesquisa especifica, baseia-se na pesquisa-

ação, com uma abordagem qualitativa, sendo que o estudo na unidade escolar se encaixa 

como um estudo de caso. 

Dessa forma, a grande questão da pesquisa centra-se em investigar como e com que 

propósito a geografia física vem sendo desenvolvida numa escola do campo. Dessa forma, 

podemos dizer que a pesquisa a ser realizado na unidade escolar se enquadra como um estudo 

de caso, pois visa responder esta duas perguntas “o como e o porquê“, e também porque se 

realizará com as series que a professora vem trabalhando com os conteúdos físicos da 

geografia (5ª serie).  

Os estudos de caso são simplistas, podendo analisar com mais cuidado o publico alvo, 

evitando usar a comparação entre os indivíduos envolvidos na pesquisa. Para Yin (2001, pg. 

32) “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

Os métodos de coleta de dados que foram utilizados no estudo de caso para averiguar a 

dúvida são os seguintes: observação direta, entrevista, questionários e registros de arquivos. 

A observação direta é aquela que o pesquisador somente observa, sem nenhuma 

participação. Esta na atual pesquisa se deu por observação de aulas (aulas da 5º serie), da 

estrutura da escola, materiais disponíveis para o ensino da geografia física, do comportamento 

dos pesquisados.  

A entrevista foi realizada com o professor de geografia e com a equipe diretiva. Quando 

utilizadas permite que o pesquisador consiga descobrir algum de seus objetivos, o que não foi 

possível na observação. Podendo obter interpretações sustentadas pela pessoa entrevistada. 

Os questionários foram aplicados com alunos de uma serie escolhida, e com o professor 

de geografia responsável pela turma. Sendo um conjunto de perguntas, feito para os 

entrevistados a respeito dos conteúdos da geografia física. 

Os registros de dados centram-se em tudo aquilo que foi e for coletado para pesquisa, 

como também analise do projeto politico pedagógico da escola, leis de diretrizes operacionais 

para educação do campo, entre outros documentos. Consistirá de anotações sobre tudo aquilo 

relacionado ao trabalho, sendo uma referencia para a posterior a pesquisa a campo. 

Após obter os dados realizou-se uma analise por meio da abordagem qualitativa qual o 

principal carência da escola em relação ao desenvolvimento do ensino da geografia física.  
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Ao usar a pesquisa qualitativa tem como objetivo o entendimento sobre uma situação 

especifica. Abrangendo melhor a complexidade da situação, contribuindo para a definição e 

da pratica profissional. 

De acordo com Stake (2011, pg. 66) “a pesquisa qualitativa se baseia muito nas 

percepções interpretativas feitas durante todo o planejamento, a coleta de dados, a análise e a 

elaboração do texto do estudo”. 

Neste contexto, foram elencados alguns temas considerados importantes para a 

formação dos alunos, de modo a suprir as principais carências identificadas no ensino de 

Geografia. Dentre os assuntos a serem abordados, destacam-se temas relacionados com a 

dinâmica da natureza e seu efeito da construção/desconstrução e compartimentação de 

paisagens. 

Além disso, a pesquisa na escola se baseia-se na pesquisa-ação, pois visa diversas 

formas de ação coletiva, não se trata apenas do levantamento dos dados. A pesquisa-ação, 

segundo Thiollent (1985), requer analise dos problemas de modo dinâmico, tomar decisões e 

executar ações. 

A partir disso, pretende-se partir do espaço da escola, construindo materiais didáticos e 

utilizando o entorno da escola, apresentando neste material os temas elencados anteriormente, 

na busca de solução das dificuldades encontradas para o desenvolvimento deste conhecimento 

na escola. 

Neste viés, para a construção ou reconstrução dos sistemas de ensino não basta 

descrever e avaliar é necessário produzir ideias que antecipem o real ou que delineiem um 

ideal, tornando mínimos os usos meramente burocráticos ou simbólicos e aumentando os usos 

realmente transformadores. 

Assim, o desenvolvimento da pesquisa na escola conta também com a formação 

continuada do professor de geografia em serviço, pois a partir da construção do material 

didático será oferecida uma formação ao docente de geografia, de como elaborar e utilizar o 

recurso, e como pode ser feita adaptação para cada turma, série ou ano. Será mais uma troca 

de experiência e conhecimento entre pesquisador e pesquisado, pois o pesquisado tem muito a 

contribuir nesta pesquisa, pois tem uma experiência de sala de aula que adquiriu ao longo da 

sua careira. Esta formação poderá também ser realizada em parceria via SME – Pelotas ou via 

projeto de extensão do LEGA e LEAGEF – UFPEL.  

Por fim, será entregue a maquete didática na escola estudada, como acervo didático para 

o professor de geografia.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tem-se como resultados preliminares o estudo teórico realizado antes da inserção do 

pesquisador na escola, estes estudos foram de extrema importância para o embasamento sobre 

o presente tema de pesquisa. 

Quando se avalia o que está proposto nos PCNs, constata-se como proposta para o 

terceiro ciclo (corresponde de 5ª a 6ª série) do ensino fundamental, que nos eixos temáticos 

“O estudo da natureza e sua importância para o homem” e “Modernização, modo de vida e 

problemática ambiental” (BRASIL, 1998, p.41) os procedimentos básicos de análise da 

geografia física podem e devem ser ensinados de forma compatível com o desenvolvimento 

cognitivo do aluno.  

Situações de aprendizagem que façam uso de procedimentos como observação, 

descrição, analogia e síntese devem ser praticadas, para que os alunos possam aprender a 

explicar, compreender e representar os processos de construção dos diferentes tipos de 

paisagens. O estudo dos procedimentos não tem um fim em si mesmo. Segundo os PCNs 

(1998, p. 30) “[...] observar, descrever e comparar servem para construir noções, 

espacializar os fenômenos, levantar problemas e compreender as soluções propostas. Enfim, 

para conhecer e começar a operar os conhecimentos que a Geografia, como ciência, 

produz“. 

Esta abordagem requer práticas pedagógicas que permitam colocar aos alunos as 

diferentes situações de vivência com os lugares, de modo que possam construir compreensões 

novas e mais complexas a seu respeito.  

Neste mesmo viés, os Parâmetros Curriculares Nacionais, apontam que:  

 
 Sempre que tratar dos mecanismos do clima, da vegetação, dos solos e do relevo, 

deverá estar comprometido com uma visão metodológica do significado de todos 

esses processos naturais, com suas leis específicas, com suas diferentes formas de 

apropriação pela sociedade. (1998, p.57). 

 

Aspectos como esses, encontram-se visíveis e desta forma, facilmente podem ser 

abordados nas escolas do campo, pois estão presentes na paisagem local. Todavia é papel do 

professor propiciar essa apreensão e compreensão utilizando deste artifício para a construção 

dos conceitos de espacialidade e o desenvolvimento de análises de espacialidade. 

 Assim, Cavalcanti (2013) aponta que deve se aproximar os conteúdos físicos naturais 

da realidade dos alunos; encaminhar o ensino pautado nas reflexões; o professor de geografia 

supere a separação (relação do físico com o social) trabalhando com todas as relações 

possíveis; entre outras questões pertinentes. 
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Grande parte dos profissionais da educação ainda utilizam uma metodologia baseada no 

método tradicional, que visa à decoreba, os conteúdos e a avaliação. Muitas vezes, o 

conhecimento geográfico chega às unidades escolares de maneira fragmentada, dificultando o 

aprendizado do educando tornando a geografia pouco reflexiva. Conforme os PCN’s: 

Os métodos e as teorias da geografia tradicional tornaram-se insuficientes para 

apreender a complexidade do espaço. A simples descrição tornou-se insuficiente 

como método. Era preciso realizar estudos voltados para a analise das ideologias 

políticas, econômicas e sociais. (1998, p.21). 

 

Além disso, alguns profissionais da educação somente utilizam como recurso didático 

para suas aulas o livro didático, que serve como base, se não como único suporte para o 

desenvolvimento do ensino aprendizagem de geografia. Conforme Pontuschka, Paganelli, 

Cacete (2007) O livro didático deveria ser apenas um material auxiliar de suas reflexões 

geográficas com os alunos. Reproduzir o que o livro traz, não constrói o conhecimento no 

aluno. Segundo Freire (1996, p.12) “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para sua produção ou a sua construção”. 

Porem, podemos dizer que existem outras maneiras de tornar os conteúdos da geografia física 

mais compreensível e interativo aos alunos, através da aproximação com a realidade do aluno, dando 

oportunidade para construir um ensino aprendizagem eficaz. Outra maneira, utilização de materiais 

didáticos como recurso metodológico para que o aluno possa compreender os conteúdos da 

geografia física, tornando o ensino dinâmico e interativo. Sendo que, 

Os trabalhos práticos com instrumentos didáticos estabelecem uma relação com o 

conteúdo e vivência, pois deixam a possibilidade de análise para os alunos, 

exercendo assim um papel ativo no ensino, vendo aplicação do conhecimento 

adquirido na pratica. (REZENDE, et. al., 2012, p.209). 

 

Nesta perspectiva, Farina e Guadagnin (2007, pg. 111) consideram que “a tarefa de 

despertar o interesse [dos alunos] repousa quase exclusivamente no proceder do professor”. 

Esses autores apontam que este processo pode ser realizado através da utilização de materiais 

didáticos, recursos, atividades no ensino, na tentativa de promover maior interesse nos 

educandos. 

Neste contexto, a pesquisa de mestrado tem como proposta analisar como vem sendo 

trabalhado o ensino dos eixos temáticos “O estudo da natureza e sua importância para o 

homem” e “Modernização, modo de vida e problemática ambiental” na escola municipal do 

campo de Pelotas – RS. Neste aspecto, os PCN’s procuram a garantia de integração das 

políticas de melhoria da qualidade de ensino, apontam caminhos para enfrentar os problemas 

do ensino da educação Brasileira. Estes apontam que o ensino das escolas do campo não deve 

ser trabalhado da mesma maneira que nas das cidades, pois ambos estão situados em 
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realidades diferentes, na qual a proposta curricular das disciplinas com seus conteúdos 

necessitam ser elaborados partindo do entorno, do contexto que a escola se encontra. Neste 

sentido Meurer afirma: 

A educação do campo passa a ser diferenciada, porque as pessoas envolvidas serão 

as que fazem parte dessa escola, e não da urbana. No entanto, é fundamental que se 

estabeleça uma vigilância no sentido de que consigam reconhecer-se enquanto 

sujeitos da terra, o que necessariamente implicará na transformação do currículo 

escolar para essa realidade. Assim, é fundamental que reflitam sobre quem são e o 

que querem (projetos de vida, o que receberam dos que os antecederam e o que 

deixarão para os que virão). (2010, p.23). 

 

Neste contexto, a educação nas escolas situadas na zona rural, deve desenvolver um 

ensino que parte do seu local, valorizando seu contexto, dessa forma a educação mais 

apropriada é uma educação no/do campo e não uma educação rural, pois esta parte de uma 

concepção capitalista, que remete uma postura sobre campo como espaço de produção de 

mercadorias. Já a concepção de educação do campo, visa o ambiente como espaço de vida, 

onde se realizam todas as magnitudes de experiência de vida, foi elaborada com a participação 

dos movimentos sociais organizados do campo. 

Com a elaboração das leis de diretrizes operacionais para Educação do Campo, as 

escolas devem adequar o projeto institucional de acordo com a realidade do campo, uma vez 

que:  

[...] o projeto institucional das escolas do campo, expressão do trabalho 

compartilhado de todos os setores comprometidos com a universalização da 

educação escolar com qualidade social, constituir-se-á num espaço público de 

investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o mundo do 

trabalho, bem como para o desenvolvimento social, economicamente justo e 

ecologicamente sustentável. (MEC, 2002, p.42).  

 

Neste sentido, as Diretrizes Operacionais para a educação no campo, com a proposição 

dos cincos elementos essenciais. Segundo o MEC (2002) são baseados pela resolução n˚1 são 

regularizados pelos arts. 4˚ e 5˚ - que orientam a proposta pedagógica e organização 

curricular; o art. 7˚ - a organização do sistema de ensino e estrutura escolar; os arts 8˚ e 9˚ - a 

gestão escolar participativa e valor das parcerias; os arts 12˚ e 14˚ - a formação inicial e 

continuada dos professores e os arts 14˚ e 15˚ - o financiamento da educação nas escolas do 

campo. 

Neste viés, as universidades têm o compromisso de incentivar a prática de ensino, a 

pesquisa, extensão e cultura. Tornando a sala de aula um espaço de troca de experiências e 

conhecimentos entre os sujeitos envolvidos questionando cada realidade com o intuito de 

sugerir práticas transformadoras. 
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No entanto, compete o educador escolher materiais e metodologias que influenciem no 

entendimento do aluno sobre o assunto a ser abordado. Assegurando um ensino de qualidade, 

de modo a amenizar os problemas presentes nas unidades escolares. Desse modo Almeida diz 

que:  

[...] o professor deve utilizar uma série de praticas de motivação, de forma a incitar o 

aluno ao estudo da matéria. Trata-se, na verdade, de o professor preparar e 

selecionar os conteúdos, os textos, enfim, as vulgatas que mais estimulem os alunos, 

para facilitar a aprendizagem, a aplicação e a resolução dos exercícios. (2011, p. 72). 
 

Num segundo momento, por meio das observações, das entrevistas, dos questionários e 

levantamentos de dados realizados nesta segunda etapa da pesquisa ate o momento, 

permitiram entender que o ensino de geografia na escola do campo, principalmente relativo 

aos eixos temáticos “O estudo da natureza e sua importância para o homem”e “Modernização, 

modo de vida e problemática ambiental”, vem passando por algumas alterações positivas e 

outras nem tanto. 

Percebeu-se que o(a) professor(a) de geografia tem se esforçado para desenvolver os 

temas deforma atrativa, mas, devido ao período reduzido de suas aulas (35 minutos), a carga 

horaria excessiva que cumpre, a falta de material didático utilizado em suas aulas e ainda, a 

pouca relação dos conteúdos com a realidade dos alunos, este (a) não consegue tornar suas 

aulas atrativas e dinâmicas aos alunos. 

Segundo o (a) professor (a), usa os livros didáticos em suas aulas, somente para fazer 

exercícios do livro, sobre o conteúdo que desenvolveu com os alunos. A respeito dos recursos 

disponíveis, apontou que a escola possui alguns, tais como: data Show, rádio, televisão, 

mapas, globo, bastantes livros literários, livros didáticos, mas que alguns são antiquados, 

porem sempre que solicitar o pedido de materiais acaba vindo. Este (a) professor (a), no 

entanto admite que gostaria de retomar a universidade para fazer outros cursos de graduação, 

qualificar-se melhor (na qual colocou que gostaria que a formação acadêmica fosse mais 

voltada a pratica de sala de sala de aula, aos conteúdos básicos a serem trabalhados em aula). 

Em relação aos alunos, estes demostraram pouco interesse e interação aos conteúdos da 

geografia física. Muitos não conseguem relacionar os conteúdos com sua realidade. 

Avaliou-se também que a escola, possui uma biblioteca bem equipada, sala de 

informática, sala de vídeo, sala de artes, sua infraestrutura se encontra em ótimo estado, além 

do amplo pátio no qual podem ser realizados trabalhos de campo. Segundo os alunos, este 

espaço somente é utilizado na disciplina de educação física e nos intervalos. 
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Além disso, a escola espera da universidade que desenvolva projetos no intuito de 

acrescentar no ensino da instituição e na formação dos professores. A unidade escolar já 

desenvolve o projeto de mais educação, e os professores desenvolve projeto focado na sua 

disciplina, tais como: culinária Pomerana, projetos pedagógicos, resgate da cultura gaúcha, 

projeto de astronomia (Geografia), apoio pedagógico, informática, datas comemorativas, 

desenvolvimento humano e extensão rural, educação ambiental (este realizado com as mães), 

projeto de ciências (ano iniciais), projeto de praticas agrícolas, atletismo, futsal, inclusão e 

letramento visual, linguagem multimídia e fundamentos da língua inglesa. 

Em relação à educação do campo, observou-se que o ensino desenvolvido na escola não 

está de acordo com as leis de diretrizes operacionais para educação do campo. E a justificativa 

é que nunca lhes foi exigido essa adequação.  

 

 CONCLUSÕES 

 

Considera-se que além do que já foi realizado ate o momento, o ponto essencial do 

trabalho é a ligação do pesquisador com a escola municipal de ensino fundamental, ocorrendo 

à troca de experiência e também contribuindo na formação dos profissionais da instituição. 

A escola possui uma boa infraestrutura para atender as necessidades da comunidade 

local, e é receptiva em aprovar o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa na escola. 

Destaca-se, ainda, a importância dos estudos teóricos como o embasamento anterior a 

inserção do pesquisador na instituição escolar, tornando-se um norteador no trabalho, assim 

como o estudo do projeto politico pedagógico da escola, sendo de grande importância para o 

levantamento de dados sobre a unidade escolar. 

Nesse contexto, a proposta é de construir material didático, oferecendo uma 

qualificação ao professore de geografia, para que exerça com seus alunos uma formação mais 

crítica diante da sociedade atual, com intuito deles conseguirem relacionar os conteúdos com 

seu contexto de vida, fazendo com que eles exerçam sua cidadania, onde a escola tem papel 

fundamental para essa formação. 

Além disso, é importante que na pesquisa se tenha um bom relacionamento e o 

equilíbrio entre as partes, pois o bom conhecimento ajuda uma boa execução. Pretendendo 

ampliar o nível de consciência da comunidade e produzir o conhecimento. Devendo haver a 

conduta ética na pesquisa interpessoal, buscar refletir muito sobre as informações para incluir 

no trabalho. 
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Espera-se, que o desenvolvimento desta pesquisa possa não só trazer contribuições para 

a escola, mas com a intenção de refletir sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido na 

escola do campo, pressuposto para a formação de professores para o curso de Geografia da 

UFPEL. 
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Resumo 

 

Analisar a proposta curricular de Geografia de Minas Gerais para o 6º ano do ensino 

fundamental, denominada Currículo Básico Comum, tendo como foco principal de 

investigação a cartografia escolar. Buscando apoio nas teorias, desenvolvidas por autores que 

trabalham a questão curricular, iremos fazer uma imersão na proposta oficial de modo a 

compreender a sua estruturação e concepção e, posteriormente verificar como professores da 

rede estadual do município de Poços de Caldas assimilaram essa proposta na sua práxis de 

sala de aula, ou seja, contrapor o discurso oficial com as práticas cotidianas do espaço escolar. 

Palavras chave: Ensino. Currículo. Cartografia Escolar. 

 

Abstract 

 

Aiming to analyze the geography curriculum in Minas Gerais for the 6th year of elementary 

school which is called Common Basic Curriculum, with the primary focus of the research 

school cartography. Also seeking support in the theories developed by authors working 

curricular issue, we will make an official proposal immersion in order to understand its 

structure and design, then check how teachers statewide network of the city of Pocos de 

Caldas assimilated this proposal at its praxis of the classroom, besides counter the official 

discourse and everyday practices of school space.  

Key-words: Education. Curriculum. School mapping. 

 

 

Introdução 

 

A partir de 2003 com a mudança no comando do governo do Estado de Minas Gerais é 

implantada uma nova política de gestão da administração pública estadual, que foi 

denominada de “choque de gestão”. 

Essa política, adotada em todos os setores do governo, atingiu de forma impactante a 

política educacional mineira. Sendo que o aspecto material mais relevante é a adoção, a partir 

de 2006, de novas diretrizes curriculares para todas as fases dos ensinos fundamental e médio, 

que fora denominada de Currículo Básico Comum (CBC). 

Essa nova proposta passa a conceber o gerenciamento do sistema educacional nos 

moldes de uma empresa e, portanto, deve obter resultados positivos, que no caso são 
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representados pelas notas das avaliações externas e internas. Essas orientações vieram 

expressas no CBC, que afirma (MINAS GERAIS, 2006) ser necessário 

“estabelecer os conhecimentos, as habilidades e competências a serem adquiridos 

pelos alunos na educação básica, bem como as metas alcançadas pelo professor a 

cada ano, é uma condição indispensável para o sucesso de todo o sistema escolar 

que pretenda oferecer serviços educacionais de qualidade a população. A definição 

dos conteúdos básicos comuns (CBC) para os anos finais do ensino fundamental e 
para o ensino médio constitui um passo importante no sentido de tornar a rede 

estadual de ensino de Minas num sistema de alto desempenho.” (grifo nosso) 

Em março de 2013, conclui com êxito (FIALHO, 2013) o meu estudo sobre a 

proposta curricular de Geografia (CBC Geografia) para o ensino fundamental II. Essa 

pesquisa tinha como foco de preocupação entender as escolhas feitas por seus elaboradores, 

bem como investigar se a proposta estava alinhada aos preceitos neoliberais e como os 

professores entendiam a sua aplicação. 

Esse estudo resultou no meu trabalho de conclusão de curso e, as hipóteses que eu 

havia levantado se confirmaram, ou seja, a proposta oficial estava alinhada aos preceitos 

neoliberais e primava por uma educação gerencial, ficando o ensino aprendizado em segundo 

plano.  

Entretanto, ainda assim, em minhas considerações finais (FIALHO, 2013, p. 73-74) 

afirmei que, 

“mesmo com todos esses problemas ainda temos aqueles que não desistem, que 

fazem uma revolução silenciosa dentro de sala de aula, e que aos poucos vão 

tentando disseminar a ideia da mudança, e nesse sentido que este trabalho foi 

planejado e criado, como uma forma de mostrar que apesar de tudo não são as 

dificuldades que irão nos derrubar, serão elas que nos motivarão a querer 
transformar a nossa realidade, a realidade da educação em Minas Gerais”. 

Após a conclusão do curso de Geografia Licenciatura, assumi um cargo como 

professor titular em uma escola estadual do município de Poços de Caldas, ou seja, de 

estudioso de um documento oficial eu agora também seria um “reprodutor” dos seus 

direcionamentos. 

No decorrer do tempo, percebi que as dificuldades agora eram bem maiores do que 

eu havia imaginado durante minha pesquisa, pois eu não estava mais apenas como um 

observador, eu era parte daquela realidade. 

Nesse processo todo de adaptação entendi que teria que desenvolver uma 

metodologia que, ao mesmo tempo, atendesse aos comandos da proposta oficial, já que eu 

estava obrigado a cumpri-la por força de lei, e que atendesse aos meus anseios de importância 

na construção do ensino aprendizado. Sempre esteve claro desde a minha formação que este é 

um dos papeis centrais do professor. 
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Uma das áreas que mais me chamaram atenção, dentro dos conteúdos que eu teria 

que trabalhar, foi à ciência cartográfica. Vários colegas professores de outras disciplinas 

relatavam que os alunos tinham dificuldade de localizar-se em um mapa e confundiam as 

capitais dos estados brasileiros. Apesar de achar que isso não significava que eles não 

compreendiam de fato os significados e significantes presentes em um mapa, construí 

atividades diagnósticas.  

Aplicada atividades práticas com os alunos do 9° ano do ensino fundamental, tive a 

comprovação, pois muitos tiveram dificuldade de fazer a leitura dos mapas que lhes foram 

apresentados e não entendiam os elementos básicos deste, como legenda e escala. 

Buscando compreender essa defasagem e novas opções de prática de sala de aula que 

contribuíssem para auxiliar os alunos a suprir suas dificuldades comecei a fazer leituras sobre 

o tema, e as primeiras respostas vieram de CÂMARA e BARBOSA (2012) que afirmam que, 

“apesar dos avanços vivenciados na Ciência Geográfica, principalmente, no final da 

década de 1970, com o Movimento de Renovação da Geografia e a própria 

influência deste na Geografia escolar, ainda permanece em muitas instituições e 

ensino do Brasil uma disciplina geográfica de caráter essencialmente tradicional, que 

se fundamenta na transmissão dos conteúdos escolares. Nestes termos, a Geografia 

passa a ser sinônimo de repasse de informações. A situação se agrava quando se 

trata da abordagem cartográfica na Educação Básica, que, na maioria das vezes, 

permanece inexpressiva na sala de aula. A ausência de mapas em sala de aula suscita 

preocupação, pois, no nosso entendimento, dentre as diversas linguagens utilizadas 

no ensino de Geografia, a cartográfica parece ser aquela que mais evoca a Geografia, 
valendo também o oposto”.  

 

Nessa mesma linha de raciocínio CAVALCANTI (2002) já apontava as principais 

dificuldades encontradas, 

“na prática da Geografia na escola, um tema destaca-se por ser considerado muito 

relacionado a essa disciplina, que diz respeito ao mapa e ao trabalho com a 

representação cartográfica. No entanto, esse tema parece apresentar muitas 
dificuldades práticas. Frequentemente ele é apontado pelos professores, de 1ª fase ou 

de 2ª fase do ensino fundamental, entre aqueles de maiores dificuldades para o 

trabalho em sala de aula. Os professores de 1ª fase, que não têm formação específica 

em Geografia, alegam que não sabem como trabalhar esse tema e que não possuem 

material adequado para isso. Os de 2ª fase têm formação em cartografia, mas 

igualmente não sabem como trabalhar esse tema com crianças e jovens do ensino 

fundamental, e a ausência de material também é um complicador nesse nível de 

ensino”.  

Esses ensinamentos, apesar de coadunarem com tudo que eu acredito, estavam 

focados nos aspectos físicos do processo de ensino aprendizado. Isso me fez questionar a 

minha prática e avaliar até que ponto era somente isso que estava influenciando na defasagem 

dos alunos no ensino de cartografia. Especialmente, no meu caso, que apesar de não estar 

trabalhando em uma escola com infraestrutura precária, também não atende as demandas no 

quesito tecnologias. 
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Pois bem, está claro desde que comecei a pesquisar sobre está proposta que existe 

uma intencionalidade de homogeneização da prática docente em curso, porém, por mais 

homogeneizador que os mecanismos do Estado sejam, até que ponto seu objetivo é 

alcançado? Por maiores que sejam seus mecanismos de repressão não é possível 

desconsiderar que cada professor ira elaborar seu plano de aula de forma distinta, ou seja, os 

mecanismos para buscar seu intento estão sendo aplicados, mas até que ponto ele vem 

conseguindo sucesso absoluto? 

Fato é que o ambiente escolar há muito tempo tem se tornado cansativo e 

desinteressante para os alunos, já que estes acabam sendo apenas receptores de conhecimentos 

expositivos prontos e acabados. E isso não é por falta de novas possibilidades, já que os 

materiais físicos necessários para novas abordagens já existem, apenas não tem chegado a 

contento para as salas de aula, bem como o regime escolar ainda em muitos casos é opressor. 

 Portanto, uma situação preocupante, pois estamos na era digital com vários 

instrumentos que podem facilitar o trabalho do professor na construção do conhecimento, mas 

que ainda estão longe da grande maioria das salas de aula no Brasil.  

Mas ainda assim, e é esse o caminho que buscaremos aqui nesse trabalho, temos 

vários professores desenvolvendo trabalhos brilhantes com seus alunos, ou seja, apresentar 

esses trabalhos desenvolvidos pelos professores da rede pública estadual de Minas Gerais que 

têm buscado alternativas no seu trabalho docente no que tange ao ensino cartográfico diante 

da situação de falta de investimento em muitas escolas. 

 

Área de Estudo 

A partir do momento em que a escola surge no contexto da sociedade começa a ser 

discutido o que nela será ensinado, quais elementos deverão ser obrigatórios, quais 

conhecimentos são importantes, nesse sentido VLACH (1988, p. 19-20) já afirmava que, 

“parece-nos claro que o poder (disciplinar) voltou suas atenções para controlar o 

corpo – individual e coletivamente – no sentido de adestrá-lo, enquanto força de 

trabalho para uma sociedade que estava irrompendo sobre a “capa” da igualdade 

formal dos homens [...] A normalização de professores e alunos acabou 

interessando, ao longo do século XIX, a um macro-poder: o do Estado-nação 

burguês em constituição/consolidação, deixando claro que, a partir de um 

determinado momento, as estratégias e tecnologias do poder disciplinar no e sobre o 

espaço escolar, atingindo diretamente professores e alunos (enquanto indivíduos, 
mas também enquanto conjunto homogêneo, o que é particularmente valido em 

relação aos últimos, pois a classe tornou-se homogênea, embora o lugar de cada 

aluno pudesse variar constantemente, em decorrência das regras da máquina de 

ensinar), passaram a oferecer um significado político e econômico que caminhava ao 

encontro dos interesses daqueles que dirigiam o projeto histórico vencedor”. 
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Durante o século XVIII, a Geografia foi sendo discretamente reconhecida como 

disciplina e tornou-se parte dos currículos universitários de alguns países europeus. Ao longo 

dos últimos dois séculos a quantidade de conhecimento e o número de instrumentos 

aumentaram enormemente. Esse processo de reconhecimento e institucionalização da 

Geografia contribuiu de forma significativa para que surgisse uma ciência preocupada com o 

estudo histórico e contemporâneo dos mapas. ALBUQUERQUE e OLIVEIRA (2012, p. 364) 

elencam três elementos que são 

“primordiais ao surgimento de um ramo de estudos preocupados com a história dos 

mapas. A institucionalização da Geografia permitiu a criação de um acervo material 

de bibliotecas e arquivos que favoreceu o processo de compilação de documentos 

cartográficos. A necessidade de compreender e fortalecer o processo de formação 

dos Estados Nacionais motivou a criação de arquivos oficiais de mapas e cartas, 

além disso, a dominação do espaço demanda a sua representação, para facilitar a 

ocupação e uso. Por último, um mercado de mapas antigos, desenvolvido por 
colecionadores preocupados com a manutenção e conservação [...] eram marcados 

por elementos artísticos”. 

 Ao longo do século XX no campo científico, a cartografia vai sendo deixada de 

lado pela Geografia em suas pesquisas. Esse abandono acaba por impulsionar o 

desenvolvimento da ciência cartográfica de forma autônoma, que segundo GOMES (2004, p. 

68) os 

“maiores avanços na construção da história da cartografia, como um campo 

acadêmico próprio, estariam relacionados ao crescimento da cartografia como objeto 

de pesquisa e como atividade prática independente”. 

 Mesmo, ocorrendo esse distanciamento da ciência cartográfica, a cartografia 

escolar sempre esteve ligada a Geografia escolar. COSTA, LIMA E CESÁRIO (2007, p. 1) 

afirmam que 

“ao longo da história, os conhecimentos geográficos e cartográficos sempre 

estiveram muito próximos, embora, enquanto ciência, em alguns momentos 

históricos, Cartografia e Geografia tenham se afastado, como reflexo do jogo de 
interesses ideológicos. 

Ambas tem como base de análise o espaço, embora uma priorize a análise da 

produção e organização deste espaço e a outra, a sua representação. A Cartografia é 

a representação, e o geógrafo para representar precisa conhecer, descrever e viver o 

espaço”. 

 Essa relação, atualmente, continua muito próxima. Isso fica evidente quando 

olhamos para os currículos escolares e percebemos que é na Geografia que a cartografia se faz 

mais presente, apesar de poder ser trabalhada interdisciplinarmente com todos os outros ramos 

do ensino escolar.  

E nesse ponto, é importante retomarmos a discussão desse documento oficial, 

iniciada logo nos primeiros parágrafos, que segundo LOPES (2004, p. 110) 

“diferentes autores defendem o quanto o currículo vem assumindo centralidade nas políticas educacionais no 

mundo globalizado. Ou seja, as reformas educacionais são constituídas pelas mais diversas ações, 

compreendendo mudanças nas legislações, nas formas de financiamento, na relação das diferentes instâncias do 

poder oficial (poder central, estados e municípios), na gestão das escolas, nos dispositivos de controle da 
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formação profissional, especialmente na formação de professores, na instituição de processos de avaliação 

centralizada nos resultados. As mudanças nas políticas curriculares, entretanto, têm maior destaque, a ponto de 

serem analisadas como se fossem em si a reforma educacional.” 

É nessa perspectiva que buscamos (FIALHO, 2013) compreender os processos de 

mudança que estão ocorrendo no cenário educacional, especialmente no caso de Minas 

Gerais, onde esta em curso uma política neoliberal, financiada pelo Banco Mundial, que vem 

ditando as regras, como salienta BORGES (2003, p. 133): 

“atualmente, o Banco reconhece a importância da área educacional para sua agenda 

de reforma, na medida em que a reforma educacional, em particular, desenvolve, 

com bases mais sólidas, as habilidades necessidades para fiscalizar os governos e 

promover a inclusão social. (...) Além disso, o papel da educação dentro do marco 

da ‘boa governança’ é fundamental [pois] contribui para legitimar o Estado liberal 

como uma instituição neutra, empenhada em garantir o cumprimento de regras 

‘justas’”. 

Dentro dessa análise, STRAFORINI (2006, p. 48) destaca que esse processo se inicia 

no Brasil na década de 90, onde estas agências fizeram recomendações claras, que foram 

sendo implantadas ao longo do tempo: 

“Dentre as recomendações impostas por essas agências, podemos destacar a 

transferência das responsabilidades antes pertencentes ao Estado para as unidades 

escolares, o processo de avaliação do sistema, em todos os níveis de escolaridade 

por meio de provas aplicadas aos alunos e a definição dos parâmetros e diretrizes 

curriculares nacionais”. 

 Em Minas Gerais essas medidas ganham forma com a implantação de um 

sistema de avaliação da educação (PROALFA, PROEB), que é feito através do Conteúdo 

Básico Comum (CBC), sendo assim uma forma de controlar o ensino na rede estadual, 

utilizando-se de critérios quantitativos e da meritocracia, como descrito na apresentação deste 

documento, (MINAS GERAIS, 2006), 

“a importância dos CBCs justifica tomá-los como base para a elaboração da 

avaliação anual do Programa de Avaliação da Educação Básica (PROEB) e para o 

Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar (PAAE) e para o estabelecimento 

de um plano de metas para cada escola. O progresso dos alunos, reconhecidos por 

meio dessas avaliações, constitui a referência básica para o estabelecimento de 

sistema de responsabilização e premiação da escola e de seus servidores. Ao 

mesmo tempo, a constatação de um domínio cada vez mais satisfatório desses 

conteúdos pelos alunos gera consequências positivas na carreira docente de todo 

professor”. (grifo nosso)  

Desta forma é evidenciada a necessidade de se fazer um estudo que busque 

compreender a atual dinâmica da Geografia Escolar com foco na utilização da Cartografia 

como um instrumento de construção do conhecimento, especialmente no que tange ao ensino 

fundamental II, por ser nesta fase que os alunos terão contato com um professor especialista 

da disciplina. E como assevera ALMEIDA (2004, p. 17.) 

“[...] o ensino de mapas e de outras representações da informação espacial é 

importante tarefa da escola. É função da escola preparar o aluno para compreender a 
organização espacial da sociedade, o que exige o conhecimento de técnicas e 

instrumentos necessários à representação gráfica dessa organização”. 
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Nessa abordagem é que entendemos a importância de uma análise do currículo 

praticado, ou seja, analisar o documento oficial sobre a ótica das práticas dos professores em 

sala de aula, tendo em vista que as críticas ao documento em si já foram feitas (FIALHO, 

2013) e, como afirma STRAFORINI (2014, p. 55) 

“os documentos curriculares são, assim, um produto de diferentes atores que são 

codificados (produzidos) e decodificados (interpretados) de forma complexa, 

recebendo influências que podem ser mais ou menos legitimadas como resultado das 

forças políticas e das negociações que estão em jogo num determinado espaço-

tempo”. 

Assim, não buscamos aqui suspender às críticas as formas antidemocráticas de 

implantação de novas políticas curriculares, como a que ocorreu em Minas Gerais, mas 

mostrar que existe um campo de resistência no seio do ambiente escolar, que também realiza 

políticas curriculares, como afirma LOPES (2004, p. 194) 

“as políticas curriculares, portanto, não são produções apenas dos governos (federal, 

estadual ou municipal). Tampouco são determinações ou propostas exclusivamente 

externas às instituições escolares. As práticas e as propostas desenvolvidas nas 

escolas são produtoras de sentidos para as políticas curriculares”. 

Justificamos a importância do conhecimento cartográfico dentro da Geografia 

Escolar dialogando no mesmo sentido que ALMEIDA e PASSINI (2001, p. 16) 

“uma vez que a Geografia é uma ciência que se preocupa com a organização do 

espaço, para ela o mapa é utilizado tanto para a investigação quanto para a 

constatação de seus dados. A Cartografia e a Geografia e outras disciplinas como a 

Geologia, Biologia caminham paralelamente para que as informações colhidas sejam 

representadas de forma sistemática e, assim, se possa ter a compreensão “espacial” 

do fenômeno. 
O mapa, portanto, é de suma importância para que todos que se interessem por 

deslocamentos mais racionais, pela compreensão da distribuição e organização dos 

espaços, possam se informar e se utilizar deste modelo e tenham uma visão de 

conjunto”. 

PASSINI (1994, p. 53) 

“a educação cartográfica ou alfabetização para a leitura de mapas, deve ser 

considerada tão importante quanto a alfabetização para a leitura da escrita. Essa 

educação cartográfica significa preparar o aluno para fazer e ler mapas”. 

E, por fim, corroborando com a autora acima temos CASTELAR (2005, p. 216) que 

também deixa explicita a importância dessa ciência dentro do contexto de ensino-

aprendizagem 

“a Cartografia é considerada uma linguagem, um sistema-código de comunicação 

imprescindível em todas as esferas da aprendizagem em Geografia, articulando 

fatos, conceitos e sistemas conceituais que permitem ler e escrever as características 

do território”. 

 

Metodologia 

A metodologia do trabalho desenvolvido baseou-se, principalmente, na pesquisa 

bibliográfica, que permitiu que se adquirisse conhecimento de material relevante, tomando-se 

por base o que já foi publicado em relação ao tema, de modo que pudéssemos delinear uma 
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nova abordagem sobre o mesmo. Assim as pesquisas fundaram-se, precipuamente, na 

pesquisa teórica e na observação de campo. 

Como método de pesquisa, utilizou-se o dialético, partindo-se da análise da atual 

conjuntura educacional no sistema mineiro, com a discussão de alguns teóricos do tema de 

forma que tivéssemos um contraponto a este modelo, para assim, demonstrarmos que existe 

um campo de força na escola que lutam e constroem seus próprios “currículos”. 

Por fim, utilizou-se de relato de experiência do autor deste artigo, que trabalha 

atualmente na escola estadual Dr. João Eugênio de Almeida com duas turmas de 6° ano do 

ensino fundamental. Essas são aquelas onde os alunos terão pela primeira vez um contato com 

um professor específico de Geografia.  

 

Resultados e Discussões 

 

A cartografia escolar em muitos casos surge apenas como um apoio, quando não 

renegada ao esquecimento nas escolas por diversos fatores. Fato é que seu aprimoramento e 

utilização em sala de aula demonstrou o fortalecimento da construção do conhecimento pelos 

alunos, que passaram a compreender os conceitos de forma mais clara. 

Isso ocorre, especialmente pelo fato do aluno não ter recebido aquele conceito pronto 

e acabado e apenas utilizado para responder a uma questão da prova, ou seja, não se fez do 

conceito um instrumento de decoreba. 

Ao participarem de forma ativa da construção do conceito de temas chaves para a 

Geografia o aluno conseguiu criar um sentido próprio e assim gerou uma expectativa pela sua 

utilização. 

Esse processo de inserção da cartografia em outros temas da Geografia durante o ano 

de 2014 começou com a construção dos conceitos de lugar, espaço, paisagem e território, em 

que os alunos não foram incumbidos de apenas decora-los, eles representaram os conceitos de 

forma autônoma. 

No início do ano foi solicitado a todos que comprassem um caderno de desenho e 

aqueles que não puderam ganharam o caderno. Mais importante até do que o caderno da 

própria disciplina, esse caderno de desenho que passamos a chamar de caderno de cartografia 

tornou-se o principal instrumento avaliativo dos alunos. 
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Para o desenvolvimento das atividades nos apoiamos nos ensinamentos de 

ALMEIDA e PASSINI (2001), ALMEIDA (2011a) e ALMEIDA (2011b), que trouxeram 

várias possibilidades de atividades a serem desenvolvidas. 

A primeira consistiu na representação em si, que foi uma atividade pratica fora da 

sala de aula, em que os alunos observavam uns aos outros de diferentes pontos de vista. O 

objetivo era mostrar que a representação sempre é relativa e que por isso é necessário 

entender a necessidade de se estabelecer signos e significados para que quem veja a 

representação a compreenda. 

Seguindo essa lógica os alunos começaram a representar no caderno de cartografia a 

sala de aula, a escola, depois os espaços naturais e geográficos, o seu lugar, a paisagem e o 

território da sua cidade. Isso só foi possível tendo em vista que os conceitos lhe foram 

apresentados através de imagens primeiramente e só posteriormente de forma escrita. 

 
Figura 1 - Aluno fazendo seu perfil topográfico. 

 

 
Figura 2 - Aluno mostrando seu perfil topográfico. 
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Figura 3 - Aluno fazendo seu perfil topográfico. 

 
Figura 4 - Alunos fazendo seus perfis topográficos. 

 

Importante ressaltar, que em momento algum foi solicitado que os alunos fizessem 

copias de mapas prontos, todos foram feitos a partir do espaço local, ou seja, eles apenas 

reproduziram o que viam. 

A autonomia que eles adquiriram fez com que eles alcançassem resultados 

surpreendentes, destaca-se a última atividade desenvolvida relacionada ao conceito de relevo, 

em que eles conseguiram criar gráficos de perfil topográfico tendo visto apenas um exemplo, 

e mais do que isso, entenderam que era a representação da forma da paisagem em um 

determinado ponto. 

Seriamos ingênuos e mentirosos se afirmássemos que essa foi a realidade de todos os 

alunos, felizmente é a maioria. O que não deixa de ser algo bom, pois as deficiências dos que 

não alcançaram o resultado pretendido mostrou a defasagem destes e que está vem de um 

ciclo virtuoso e que necessitava de intermediação a bastante tempo. 

O que ficou claro até agora, é que o currículo está posto e sua observância é 

obrigatória, mas a pratica cotidiana da escola não é e nunca será um receituário de remédio. 
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Cada dia será diferente e mesmo o melhor plano de aula estará fadado a sua inexecução por 

ocorrências rotineiras. 

Tendo que trabalhar com duas salas de 6° anos ao longo do ano isso fica mais claro, 

pois apesar de preparar a mesma aula para as duas, nunca consegui fazer o mesmo.  Isso só 

demonstra que o professor é quem define os rumos que a sua disciplina ira tomar, e essa 

decisão sim é que ira sofrer as intempéries dos fatores externos e internos, o que torna a 

prática de cada um individual e única apesar de termos um currículo homogeneizador.  

Deste modo entendemos que o currículo oficial é de suma importância na vida 

cotidiana da escola, mas o currículo praticado (oculto) o é também e é este que apresenta as 

variáveis para demonstrar o quão importante é o papel de um bom professor em sala de aula. 
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Resumo 

O presente artigo objetiva analisar as pertinências do uso de imagens para o processo de 

ensino-aprendizagem de geografia em duas turmas do 6º ano do ensino fundamental do 

município do Rio de Janeiro. Para tanto, traçamos inicialmente uma discussão teórico-

conceitual a respeito da imagem, seu papel na sociedade atual e sua adoção por parte da 

ciência geográfica. Posteriormente, como forma de aferir suas potencialidades para a 

aprendizagem, apresentamos aulas com temas das geografias física e humana, nas quais 

inserimos representações visuais e outras sem a presença desses elementos. Ao final delas, os 

alunos das turmas selecionadas responderam a um questionário fechado contendo dez 

perguntas. Os resultados obtidos mostraram que nas aulas com elementos visuais o 

rendimento médio das turmas é 9% superior àquelas alicerçadas somente sobre a explanação 

oral dos docentes. Quando se toma como referência somente os conteúdos ligados à geografia 

física esse percentual atinge 13%.  

Palavras-chave: Geografia. Imagem. Ensino-aprendizagem. 

 

Abstract  
 

This article aims to analyze the relevance of the use of images in Geography classes and its 

contributions for teaching-learning process. That analysis was performed in two 6th grade 

classes of the primary school in the Rio de Janeiro metropolitan area. First, we draw a 

conceptual-theoretical discussion about the image, its role in society and its adoption by the 

geographical science. Later, to evaluate students’ potential for learning, we presented lessons 

with themes of physical and human geographies; in some of them we inserted visual 

representation and others were presented without these elements. In the end, students of 

selected classes answered a closed questionnare survey containing ten questions.The results 

showed that the students with the visual support classes had an average efficiency of 9% 

higher than those based only in oral explanation. In the case of physical geography classes, 

this percentage reaches 13%. 

Key world: Geography. Image. Teaching-learning 

 

 Introdução  

 

O presente trabalho objetiva analisar as contribuições do uso de imagens no ensino de 

geografia para turmas do 6º ano do ensino fundamental. A escolha dos alunos dessa série se 

deve ao fato de eles apresentarem pouco poder de abstração racional dado a sua pouca idade, 
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o que, a priori, reforçaria o papel desempenhado pela imagem no processo de ensino-

aprendizagem. 

O interesse na pesquisa surgiu durante as aulas de pós-graduação em Geografia 

(PPGEO-UERJ). Em uma dessas aulas debatemos três textos que traziam como temática a 

utilização de imagens na ciência geográfica.  A discussão promovida a partir dessa leitura 

apontou para constância existente entre imagem e geografia desde os primórdios dessa 

ciência. A partir dessa constatação, me questionei qual seria o impacto dessa associação para 

a aprendizagem dos conteúdos geográficos nas escolas. Dessa forma, a justificativa central 

dessa pesquisa surge da inquietação do autor em tentar sistematizar, de forma quantitativa, de 

que maneira o casamento existente entre geografia e imagem favorece o processo de ensino-

aprendizagem.   

O caminho de investigação escolhido para o trabalho foi o da lógica da descoberta, 

orientada pelo questionamento central, que visa analisar as possibilidades das representações 

visuais para o processo de ensino-aprendizagem em aulas de geografia. Da questão central, 

desdobram-se subquestões, tais como: Qual peso a imagem apresenta para a sociedade atual? 

Como as imagens são trabalhadas pelos professores de geografia em sala de aula? Será que o 

visual apresenta pesos diferentes na geografia física quando comparada a sua parte humana?   

Para tentar responder tais questões utilizamos o resultado obtido por duas turmas do 6º 

do ensino fundamental da rede pública municipal do Rio de Janeiro do bairro Pavuna, zona 

norte da referida cidade. A turma A tem 30 alunos matriculados e idade média de 12,5 anos. 

Já a turma B conta com 29 alunos e idade média de 12,8 anos. A idade média das turmas foi 

aferida com base na data da confecção do último questionário por eles respondido em 

09/05/2014. A escolha por essas turmas entre as seis desse ano escolar da escola deve-se ao 

fato de elas serem do mesmo turno, apresentar número de alunos próximos e terem 

rendimento médio similar nas avaliações de geografia.    

A metodologia empregada consistiu, inicialmente, na apresentação de quatro temas 

relacionados ao 6º ano de escolaridade básica: os conceitos-chave da geografia, espaço 

geográfico, estrutura interna da Terra e as placas tectônicas. Escolhemos tais temas, pois são 

aqueles pertinentes à grade curricular dessa etapa escolar (1º e 2º bimestre) e por abrangerem 

os dois ramos dessa disciplina. Alteramos a explanação para as turmas sob duas variáveis: 

ramo da geografia contemplada (humana ou física) e tipo de peso dado à forma de explanação 

(oral ou visual). Assim, os quatro temas foram apresentados às duas turmas, ora 
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diferenciando-se pelo ramo geográfico, ora pelo tipo de explanação. Dessa forma, ambas as 

turmas tiveram os mesmos conteúdos, porém com distintas formas de apresentação: enquanto 

a turma A teve um conteúdo de geografia física apresentado de forma visual, a turma B teve o 

mesmo conteúdo apresentado de forma somente oral, por exemplo. Depois mantivemos o 

ramo geográfico do tema modificando a forma de apresentação entre as turmas.  

Nosso objetivo com isso é analisar a assimilação dos conteúdos por meio do 

comparativo entre as turmas no tocante a seus resultados considerando o ramo geográfico e a 

forma de explanação. Objetivamos, também, analisar se existe algum paralelo considerável 

entre a exposição visual e a geografia física. Assim, agrupamos as aulas nos seguintes 

arranjos: física-oral, humana-visual, física-visual e humana-oral. 

Para verificar de forma quantitativa nosso objeto de estudo, reservamos os últimos 40 

minutos de cada aula de 100 minutos de duração para os alunos responderem os questionários 

relativos ao tema estudado. Utilizamos questionário fechado com dez perguntas com quatro 

opções de resposta cada uma. Os resultados obtidos serão apresentados na segunda parte 

desse artigo. 

Estruturamos o presente artigo em duas partes. A primeira pondera a respeito da 

importância atribuída a imagem na sociedade atual e o papel cabido a ela no interior da 

ciência geografia, contemplando a análise da sua corrente positivista e o uso de métodos 

visuais para a difusão do conhecimento geográfico em turmas do ensino fundamental regular. 

Nessa parte do artigo, trabalharemos a árdua tarefa de delimitação conceitual de imagem e sua 

utilização na sociedade por meio das contribuições de Joly (2007). Posteriormente, 

discutiremos as formas possíveis de apropriação do visual nas aulas de geografia baseados em 

Gurán (2000) e Novaes (2011) e o papel desempenhado pela imagem na epistemologia 

geográfica através das observações de Tuan (1979) e Moraes (2007). Por fim, traremos ao 

debate a aprendizagem significativa proposta pelo pedagogo Ausebel através da leitura de 

Moreira (1997) dialogando com Salvador (1994). Como forma de introdução para a parte 

seguinte do trabalho, apresentaremos as considerações de Moran (2009), as quais aludem à 

importância da imagem como papel reforçador da palavra.    

 A segunda parte versará sobre as dificuldades estruturais e profissionais para a 

execução de aulas elaboradas em projetores e apresentará os resultados quantitativos 

alcançados para a apreensão dos conteúdos, tanto nas aulas alicerçadas na explanação oral, 

quanto nas calcadas em apresentações visuais. Após a apresentação dos resultados obtidos 
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discutiremos os apontamentos mostrados pelos dados conseguidos e teceremos algumas 

considerações a respeito deles. No momento seguinte, com base ainda nos números desse 

experimento, ponderaremos a respeito das possibilidades e os limites da aprendizagem 

significativa na geografia. 

Legitimando o Discurso: O Uso Social e Pedagógico-geográfico da Imagem.  

Delimitar a imagem conceitualmente não é tarefa fácil. Sobre essa dificuldade, Joly 

(2007, p. 13) diz que essa palavra “é tão utilizada, com tantos tipos de significações sem 

vínculo aparente, que parece bem difícil dar uma definição simples dela, que recubra todos os 

seus empregos”. Apesar desse empecilho, a autora mais à frente expõe que ainda assim “o 

mais impressionante é que, apesar da diversidade de significações da palavra, consigamos 

compreendê-la”. Nesse sentido, assim como o conceito de liberdade no poema de Cecília 

Meireles, o conceito de imagem não há ninguém que o explique, e ninguém que não o 

entenda. 

    Dessa forma, mesmo sem uma definição teórica precisa, a imagem possui um poder 

singular de comunicação. Na esteira desse pensamento poderíamos afirmar que uma imagem 

diz mais que mil palavras? Se esse axioma for tomado como verdadeiro para o ambiente 

escolar como parece ser na sociedade, o uso de imagens em sala de aula para os alunos do 

ensino fundamental substituiria, de maneira mais efetiva para o processo ensino-

aprendizagem, as aulas orais expositivas? Para uma sociedade caracterizada pela pressa, que 

lhe rouba o tempo de uma análise mais profunda, a imagem pode até dizer mais que mil 

palavras; porém, para o ambiente escolar, exigente de um olhar mais crítico, essa afirmação 

suscita algumas ponderações necessárias a respeito de sua validade. 

 A máxima em questão não nega a importância da palavra, apenas aponta a capacidade 

de síntese da imagem. E como toda síntese, a imagem é fruto de seleção, a qual, 

consequentemente, precisa de um seletor, que por sua vez apresenta interesses revestidos de 

uma determinada ideologia. Nesse sentido, Moraes (1996, p. 21), nos lembra sobre a 

necessidade da “relatividade histórica”, nos advertindo a respeito do perigo de “dissociar o 

produtor, o produzido e o contexto de sua produção”. Dessa forma, sustentamos que a 

imagem pode incorrer em equívocos, tanto quanto as palavras costumeiramente incorrem, 

conforme aponta Joly (2007, p. 9-10) quando expõe que 
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A opinião mais comum sobre as características de nossa época, já repetida há mais 

de trinta anos, é que vivemos em uma ‘civilização da imagem’. No entanto, quanto 

mais essa constatação se afirma, mais parece pesar ameaçadoramente sobre nossos 

destinos. Quanto mais vemos imagens, mais corremos o risco de ser enganados e, 

contudo, só estamos na alvorada de uma geração de imagens virtuais, essas ‘novas’ 

imagens que nos propõem mundos ilusórios e no entanto perceptíveis, dentro dos 

quais poderemos nos deslocar sem por isso ter de sair de nosso quarto. 

 

A respeito das contribuições de Gurán (2000), relativos às duas maneiras pelas quais a 

imagem pode ser utilizada no ambiente educacional, Novaes (2011, p. 12) diz que ela pode 

ser usada “para contar”, “quando trabalhamos com a ideia de registro e verossimilhança”, ou 

ela pode ainda ser utilizada “para descobrir”. Este caso, segundo o autor, ocorre “quando 

buscamos discutir as seletividades atuantes nos processos de produção e recepção das 

imagens”. Para esse trabalho, no qual nos esforçamos em apontar o papel reforçador das 

imagens para a fixação do conteúdo, nos pautaremos no uso de representações “para contar”- 

mesmo sabendo que tal opção tende a contribuir para a passividade do aluno, pois lhes impõe 

um olhar já viciado pela fala do professor. 

Nossa escolha por esse viés não se trata de nenhuma “maldade pedagógica”. Sua 

adoção se deve ao fato de sua maior pertinência para o propósito a que esse material pretende. 

Embora entendamos que mesma com a utilização da imagem “para contar”, a opção “para 

descobrir” ainda estará presente, mesmo não sendo incitada por nós, pois não podemos 

controlar o olhar que terão os alunos, mesmo que queiramos orientá-los.  Dessa forma, do 

mesmo modo que a palavra é metade de quem diz e metade de quem a ouve; a imagem, em 

nosso caso, pode ser metade de quem a projeta e metade de quem a vê. Assim, trabalharemos 

alicerçados sobre a importância do uso do slide show em sala de aula, porém cientes de suas 

insuficiências e das potencialidades por nós sonegadas durante a utilização de imagens para o 

processo educacional no ensino de geografia. 

 A associação entre essas duas categorias, geografia e imagem, já é sugerida na 

etimologia dessa ciência (descrição da Terra). No dicionário Aurélio, em sua versão online, 

(disponível em www.dicionariodoaurelio.com/Geografia.html), entre outras definições 

secundárias, a geografia é definida como “ciência que tem por objeto a descrição da superfície 

da Terra, o estudo de seus aspectos físicos atuais e das relações entre o meio natural e os 

grupos humanos”. Essa conceituação, ao destacar o papel descritivo dessa ciência, evoca, 

mais uma vez, o caráter visual dessa disciplina - fato validado no bojo da discussão dessa 

ciência a partir dos pensadores filiados a geografia tradicional, pautada no positivismo, 

conforme menciona Moraes (2007, p. 39).  
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A descrição sugere, a posteriore, a construção de imagem mentais e/ou físicas dos 

espaços descritos. Essa prática metodológica, tão cara à geografia, deságua no ambiente 

escolar quando ocorre a institucionalização dessa disciplina. Nesse sentido, Tuan (1979, p. 

413) citado por Novaes (2011, p. 7) assevera que “uma aula de geografia sem imagens 

corresponderia a ‘uma aula de anatomia sem esqueleto’, pois o geógrafo ‘depende mais da 

câmera do que outros cientistas sociais’ para apresentar o mundo aos alunos”. Assim, 

ratificamos o papel de destaque desempenhado pela imagem no trabalho pedagógico 

específico da geografia, desde seus primórdios, alicerçados na descrição das paisagens, até 

sua vertente crítica de renovação metodológica.  

Dessa forma, devido à proximidade entre geografia e imagem, o uso de elementos 

visuais sempre esteve presente nas práticas usuais das salas de aula, sobretudo por meio 

daqueles presentes nos livros didáticos. Entretanto, em nosso entendimento, os slides ampliam 

a possibilidade de fixação do conteúdo ao permitir maior aproximação do ambiente de 

vivência do aluno, o que não é conseguido pelo livro didático, dado sua necessidade de 

abrangência nacional. O projetor, ao se valer do cotidiano dos discentes, “encurta” o caminho 

do processo de ensino-aprendizagem.  

Um exemplo emblemático dessa questão pode ser tomado a partir da discussão 

conceitual de lugar na geografia. Para exemplificar esse conceito, livros didáticos como 

Garavello e Garcia (2005, p. 9-10), Sene e Moreira (2009, p. 27-30) e Beluce e Garcia (2010, 

p. 11-16), recorrem a textos paradidáticos, músicas e gravuras como forma de mostrar a 

afinidade dos personagens dos livros com o espaço. Uma imagem a partir do site Google 

Maps, tendo como referência a escola, pode dar conta da apreensão da categoria de lugar de 

modo mais direto: tão logo a imagem é projetada, os alunos já apontam de imediato, a rua em 

que moram, o campo no qual jogam bola, a praça que frequentam etc. Trabalha-se, dessa 

maneira, na perspectiva da aprendizagem significativa. Segundo o trabalho de Moreira (et al., 

2007), no qual os autores analisam as contribuições de David Ausubel, esse tipo de 

aprendizagem se caracteriza por ser  

O processo através do qual uma nova informação (um novo conhecimento) se 

relaciona de maneira não arbitrária e substantiva (não-literal) à estrutura cognitiva 

do aprendiz. É no curso da aprendizagem significativa que o significado lógico do 

material de aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito. 
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Dessa forma, ao trabalharmos a categoria de lugar por meio das referências espaciais 

dos discentes, estamos proporcionando a eles uma nova informação que recorre aos seus 

conhecimentos prévios, sendo dessa maneira um conhecimento cunhado por Ausebel como 

não arbitrário. 

Não queremos com o exemplo acima indicar a aprendizagem significativa como a 

abordagem mais propícia para se ensinar geografia, entendemos ser ela um dos caminhos 

dentro de um universo de metodologias possíveis. A esse respeito, Salvador (1994, p. 150) 

pontua que “nem sempre a aprendizagem é significativa, isto é, nem sempre dá lugar à 

construção de significados. Em muitas ocasiões, a aprendizagem limita-se à mera repetição 

memorística”. Dessa forma, podemos também tecer algumas considerações a respeito da 

chamada “decoreba” da qual as novas vertentes metodológicas da geografia se esforçam tanto 

em se desvencilhar. Romper com essas abordagens passou a ser condição necessária para se 

dar ares de modernidade à disciplina. Esse método de difusão do conhecimento geográfico, 

emblematizada pela necessidade existente no passado de se decorar os nomes dos afluentes da 

margem esquerda do Amazonas, passa a ser abominada supostamente em prol de uma 

geografia mais “crítica”. 

No afã de forjar um contraponto às abordagens anteriores, a “decoreba” passou a ser 

vista pelos docentes mais desavisados como um malefício para a aprendizagem nas 

abordagens geográficas. Entretanto, é preciso destacar que a memorização é parte inequívoca 

no processo de ensino-aprendizagem. É importante que os alunos saibam nomes das capitais 

dos estados brasileiros, por exemplo. Após a solidificação dessa informação em sua estrutura 

cognitiva, ou concomitante a ela, eles precisam entender os processos socioeconômicos 

responsáveis pela consolidação dessas cidades como capitais. Assim, se faz necessário uma 

geografia para além da “decoreba” e não uma abordagem geográfica isenta dela, visto que 

existem conteúdos exigentes desse método, especialmente na geografia física. 

Retomando a discussão referente às representações visuais na geografia, o uso do 

globo terrestre em sala de aula também é bastante interessante para analisar o fascínio 

exercido pela imagem para a geração atual de alunos da educação básica. Ao entrar na sala 

com o mesmo, a recepção, na maioria das vezes, é: “professor, vamos jogar bola hoje?”. A 

piada recorrente já indica o impacto, visto que um livro no lugar do globo terrestre não 

suscitaria nem uma fala por parte dos discentes. Essa recepção pode ser creditada, também, ao 

fato da excepcionalidade, pois o globo terrestre não é tão presente em sala como são os livros 
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didáticos. Portanto, o atrativo exercido pelo primeiro é muito maior que o exercido pelo 

segundo. Ao colocá-lo sobre a mesa, imediatamente alguns alunos começam a manuseá-lo 

perguntando onde fica determinado país. Certamente e, infelizmente, um livro ou um texto 

com a relação de todos os países do mundo, não despertaria o mesmo interesse nos alunos.    

Nesse sentido, trazemos à discussão Moran (2009). Discorrendo sobre o peso da 

imagem para a sociedade atual, esse pedagogo expõe que: 

[...] o não mostrar equivale a não existir, a não acontecer. O que não se vê perde 

existência, um fato mostrado com imagem e palavra tem mais força que se for 

mostrado somente com palavra. Muitas situações importantes do cotidiano perdem 

força por não terem sido valorizadas pela imagem [...]. 

Balizados na premissa assinalada por Moran, na qual a imagem serve como aporte 

para a palavra, nos propusemos a romper com as aulas somente expositivas, inserindo 

características visuais a elas, para, posteriormente, apontar se essa forma favorece, de fato, o 

processo de ensino-aprendizagem. Os resultados obtidos por esse processo são desvelados na 

parte a seguir desse artigo. 

Geografia da Imagem e sua Contribuição para o Processo Ensino-aprendizagem 

A adoção do slide aproxima o assunto estudado e o ambiente do aluno, facilitando a 

aprendizagem, conforme defendemos aqui. Embora não seja nosso intuito discutir as novas 

tecnologias em sala de aula, o uso de representações visuais em sala de aula esbarra, 

constantemente, na infraestrutura da escola e em seus recursos. A realidade do autor, que 

trabalha atualmente em três escolas públicas, indica um pouco dessa dificuldade. 

A primeira escola, embora faça parte de uma rede na qual todas as salas de aulas foram 

contempladas com data show, aparelhagem de som e acesso à internet no ano de 2011, possui 

atualmente apenas dois aparelhos projetores devido a um assalto ocorrido em 2013.  Na 

segunda escola, há também dois aparelhos que precisam de agendamento para seu uso. 

Porém, quando há reuniões da secretaria de educação na escola, algumas vezes não é possível 

sua utilização. Na terceira escola, o projetor não necessita de computador, porém não lê os 

arquivos da plataforma Windows. 

Outras questões presentes na realidade do autor comprometem a utilização de 

tecnologias inovadoras no processo de aprendizagem dos discentes, tais como: salas sem 

tomadas individuais, dificultando a captação com clareza das imagens exibidas; salas com 

tomadas, mas sem energia; salas com energia, mas com tomadas danificadas; falta de 
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extensão, cabo de força e adaptador; além da falta de pessoal responsável pela manutenção e 

instalação da aparelhagem necessária. 

Esses percalços estruturais não constituem a única barreira para adoção desse tipo de 

aula. O estágio anterior, o planejamento, a seleção e o agrupamento de imagens, talvez seja a 

parte mais penosa, não tanto pela dificuldade inerente a tais processos, mas, sobretudo, devido 

à sobrecarga de trabalho à qual muitos docentes são submetidos. A falta de tempo acaba 

favorecendo a intensificação das práticas pedagógicas tradicionais. Entretanto, em que pese a 

precariedade estrutural das escolas e a falta de tempo para um planejamento mais sólido, nos 

propusemos a analisar as potencialidades das imagens para o processo de assimilação dos 

conteúdos geográficos e seu respectivo contraponto às aulas orais expositivas. 

 Os resultados obtidos nesse experimento forma sintetizados na tabela abaixo na qual a 

abreviatura referente aos temas são: estrutura interna da Terra (EIT), placas tectônicas (PT), 

conceitos geográficos (CG) e espaço geográfico (EG). Na aula referente aos conceitos 

geográficos discutimos, também, o conceito de espaço, entretanto, assim como com os demais 

conceitos, o fizemos de maneira teórica descolado do ambiente dos alunos. Na aula sobre o 

espaço geográfico, adotamos a acepção proposta por Santos (2012, p. 103) na qual o espaço é 

visto como a soma da paisagem mais a vida que as anima. Nesse sentido, enquanto na 

primeira aula nos ativemos a uma discussão teórica, na segunda trabalhamos as categorias 

espaço, paisagem, território, região e lugar e os seus rebatimentos no ambiente de vivência 

dos alunos.   

Tabela 1- Porcentagens de acertos de acordo com o arranjo 

Turmas 
Física-

Visual/Tema 

Humana- 

visual/Tema 

Física-

Oral/Tema 

Humana-

Oral/Tema 

A 68,5% (EIT) 78% (CG) 57% (PT) 72% (EG) 

B 62% (PT) 68% (EG) 48% (EIT) 64,8% (CG) 

Média de acerto 69% 60% 
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Os conteúdos de geografia física apresentaram maior variação de resultado de acordo 

com a forma de exposição do tema, conforme apontam os dados acima. A turma A quando 

teve a exposição visual de um tema físico obteve um índice de acerto 11,5% superior a 

exposição de um tema físico apresentado de forma oral apenas. Na turma B essa diferença 

atingiu 12%. Considerando a forma de explanação, ocorreu variação menor nos assuntos de 

cunho mais humano. Na turma A, o índice de acerto nas aulas visuais foi superior em 6% aos 

índices em aulas orais; Enquanto, na turma B, o índice de acertos foi de 5,2% a mais nas aulas 

visuais. 

Quando consideramos os conteúdos relacionados à geografia física expostos de forma 

visual, no somatório das duas turmas, notamos que o índice de acerto é 13% superior aos 

mesmos conteúdos apresentados apenas oralmente. Considerando os conteúdos humanos, essa 

diferença é de 4,6%. Ao somarmos os resultados das turmas considerando apenas a maneira 

de exposição, independentemente do ramo geográfico em questão, as aulas visuais apresenta 

um índice de acertos 9% superior às aulas orais.     

Os dados expressos acima exigem algumas ponderações, pois não queremos utilizar da 

“ditadura fria” dos números para validarmos nosso discurso no sentido de que os métodos 

visuais são os mais adequados para a aprendizagem dos alunos. Não podemos desconsiderar 

que tais resultados são retratos de um dado momento dos alunos, os quais dispunham, naquele 

momento, de condições físicas, cognitivas e emocionais específicas. O mesmo experimento 

em outro momento do ano escolar poderia apresentar dados distintos, posto que as condições 

físicas e psíquicas dos discentes apresentam variações com reflexos consideráveis em seu 

rendimento escolar. Essa variação não pode ser captada por uma pesquisa de cunho 

quantitativo como pretendemos aqui.    

Preciso é, também, reforçar os questionamentos a respeito da fidelidade das avaliações 

em fornecer um retrato fiel sobre a absorção dos conteúdos – independentemente da 

nomenclatura que utilizamos para ela: testes, questionários, provas etc. Nesse sentido, embora 

os índices de respostas certas tenham sido mais elevados nas aulas visuais, não se pode 

afirmar, de maneira categórica, que tal conteúdo foi assimilado à estrutura cognitiva dos 

discentes. Não devemos ser apressados e preguiçosos em associar, imediatamente, acerto e 

aprendizagem. Um trabalho de médio prazo se faria necessário para confirmar essa 

associação. 
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Associações imediatistas à parte, os resultados mostram que as imagens são capazes 

de serem acessadas no repertório mental de forma mais eficiente que as palavras proferidas 

em nossas aulas. A palavra isoladamente pode se embrenhar no meio de tantas outras e 

confundir os discentes, dificultando-lhes a separação entre as essenciais e as acessórias. Por 

sua vez, a imagem descasada da palavra pode emergir vazia e estanque. Desse modo, 

defendemos que palavra e imagem favorecem a aprendizagem e não a atomização de uma das 

duas. 

Se por um lado a análise desses números isoladamente não pode ser tomada como 

balizador central para as análises referentes ao processo de ensino-aprendizagem, por outro 

eles não podem ser desmerecidos. Os números, nesse experimento, longe de apontar certezas 

inabaláveis, se prestam a apontar caminhos metodológicos mais eficientes para a assimilação 

dos conteúdos geográficos. 

Considerações Finais 

Questionamos com mais frequência o que ouvimos, mas nem sempre nos permitimos 

ponderar sobre aquilo que vemos. A imagem é comumente convertida em signo de verdade 

para nossa sociedade, aquilo que não se vê parece não existir, como nos lembra Moran. 

Devido a sua condição de portadora da verdade e ao fascínio exercido por ela nas gerações 

atuais, a imagem é amplamente adotada nas práticas pedagógicas como forma de “contar”. 

Nas escolas, a criticidade a respeito de sua produção, ou seja, a imagem enquanto objeto de 

estudo é sonegada em prol de sua utilização apenas como instrumento para o processo de 

ensino-aprendizagem. Assim, a ausência crítica a respeito das intencionalidades escondidas 

nas imagens iguala a sociedade e a escola, pois ambas geralmente apresentam a mesma 

postura indiferente frente a essa temática. 

Reconhecendo a ausência dessa criticidade, esse trabalho se propôs, então, investigar 

se as representações visuais utilizadas em sua condição de signos de verdade no ensino de 

geografia favorecem a aprendizagem. Os resultados mostraram que sim, porém algumas 

considerações se fizeram necessárias. 

Mesmo correndo o risco de soar repetitivos, nosso entendimento, e norte para a 

produção desse trabalho, é que as imagens não se sobrepõem às palavras, elas se 

complementam. As imagens impactam, mas são as palavras que as confirmam ou as 
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questionam. Assim, não defendemos o uso indiscriminado da imagem nas aulas de geografia, 

mas sim pretendemos apontar sua validade em determinadas circunstâncias da aprendizagem.  

Em tempo, cabe ponderar que o método por si só não é inovador. Pode-se repetir 

práticas antigas por intermédio de ferramentas novas. Isso acontece se trocarmos as imagens 

dos livros didáticos pelas selecionadas por nós sem nenhum critério prévio. Nossa defesa é 

que a inovação reside no fato dessas imagens contemplarem, quando possível, o ambiente de 

vivência dos discentes, favorecendo uma aprendizagem significativa. 

 Esse artigo, alicerçado no uso de representações visuais em sala de aula, procurou 

trazer algumas ponderações de caráter tecnológico ao debate. Essa discussão, por sua vez, 

abre possibilidade para uma análise mais ampla, pois alude a um dilema geracional do qual 

nosso ambiente escolar é palco emblemático. César Nunes ilustrou brilhantemente esse 

dilema de maneira sucinta em palestra proferida por ocasião da Jornada Pedagógica do 

município de Mesquita em 26/08/2014. De acordo com esse pedagogo, “temos uma escola do 

século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI”. Equacionar esses tempos 

desiguais é condição necessária para que a escola mantenha seu papel social. Para isso, urge a 

aproximação desses seres do século XX com as novas tecnologias para atualizar as estruturas 

dessa instituição do século XIX, objetivando, dessa forma, fazer com que a escola tenha o 

mesmo fascínio da imagem e desperte igual ou interesse próximo ao exercido pelos tablets, 

ipods e celulares para esses seres do século XXI. Afinal, qual de nós professores nunca teve 

sua atenção dividida com um aparelho celular em sala de aula? Felizmente ainda dividimos 

essa atenção, ainda. 
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Resumo 
 

Baseado na atual emergência pela inclusão de alunos deficientes, com transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, esta pesquisa visa 

analisar as características do processo de inclusão destes alunos na escola de ensino 

fundamental Fernando Osório, localizada no município de Pelotas, utilizando como base 

teórica políticas públicas brasileiras de educação especial. A coleta de dados da pesquisa é 

formada por duas etapas: a primeira consiste na análise documental na LDB nº 9.394/96, no 

PNE 2011/2020, na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008) e no Decreto nº 7.611/2011. No segundo momento foram realizadas 

entrevistas com os gestores da escola, bem como a aplicação de questionários e entrevistas 

semiestruturadas aos professores, buscando compreender como eles vêm trabalhando com os 

alunos especiais na sala de aula. Esta pesquisa encontra-se ainda em processo de 

desenvolvimento, com isso, o estudo de caso ocorrerá também no Colégio Municipal 

Pelotense. Os resultados obtidos até o momento (considerados parciais) constatam que há um 

comprometimento dos gestores e professores da escola investigada para que os alunos 

especiais tenham acesso às turmas regulares, bem como a garantia de um ensino de qualidade. 

Os resultados mostram também que a inclusão na escola apresenta fragilidades na formação 

de professores e na presença de monitores e profissionais da área da saúde, o que constata a 

necessidade de maior apoio do poder público no processo de inclusão nas escolas, diminuindo 

o distanciamento entre a teoria das políticas públicas e a prática enfrentada no cotidiano das 

escolas. 

Palavras-chave: Educação especial inclusiva. Escolas. Políticas públicas. 

 

Abstract 

 

Based on the current emergency by the inclusion of students with disabilities, with global 

development disorders and high skills/giftedness in regular schools, this research aims to 

analyze the characteristics of the inclusion process of these students in elementary school 

Fernando Osorio, located in the municipality of Pelotas, using as a theoretical basis some 

Brazilian public policies of special education. The data collection of the research consists of 

two steps: the first consists of the documental analysis in LDB No. 9,394/96, in the PNE 

2011/2020, in National Policy on Special Education in the Perspective of Inclusive Education 

(2008) and in the Decree nº 7.611/2011. In the second time were conducted interviews with 

managers of the school, as well as the application of questionnaires and semi-structured 

interviews to teachers, seeking to understand how they have been working with special 

students in the classroom. This research is still in the development process, thus, the case 
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study will also take place at the Municipal College Pelotense. The results obtained so far 

(considered partial) find that there is a commitment from managers and school teachers 

investigated for the special students have access to regular classes, as well as ensuring quality 

education. The results also show that the inclusion in school presents weaknesses, in teacher 

training and in the presence of monitors and health professionals, which notes the need for 

greater support of the public authorities in the process of inclusion in schools, decreasing the 

distance between the theory of the public policy and the practice faced in everyday Brazilian 

schools. 

Keywords: Special education inclusive. Schools. Public policies. 

 

 

Introdução 

 

Nós, seres humanos, somos diferentes em gostos, costumes, etnias, culturas, situações 

sociais, individuais, sustentamos diferentes posições políticas, entre outras. Como aborda 

Feltrim (2004, p. 15), “Nada mais verdadeiro do que afirmar que todos somos diferentes. Na 

natureza convive-se com a diferença. Em sociedade também”. Mas mesmo sendo 

conhecedoras dessas diferenças, muitas pessoas continuam a não aceitá-las. Criam padrões de 

comportamento a serem seguidos e aqueles que neste padrão não se inserem, acabam sendo 

excluídos e/ou discriminados. 

 As situações de discriminação e exclusão dos sujeitos que não estão inseridos nos 

padrões dominantes ocorrem cotidianamente e nos mais variados ambientes.  E desses, talvez 

o que mais mereça discussão é a escola. Responsável hoje por garantir a educação a todos os 

sujeitos, a escola carrega traços de uma história marcada pelas diferenças, em que a educação 

formal era direito apenas de poucos privilegiados, na maioria das vezes, de quem possuía 

maior poder aquisitivo. Como relata Beyer (2005, p.27) “A escola, como instituição de 

educação formal, pautou-se sempre pelo estabelecimento (ou, no mínimo, pela busca) de 

uniformidades”. E a situação da educação especial retrata essa realidade, pois até pouco 

tempo atrás os alunos deficientes e com outras necessidades especiais deveriam estudar 

apenas em escolas especiais por não possuírem capacidade de acompanhar o aprendizado dos 

alunos considerados “normais”. 

Mas hoje a realidade requer outra posição da sociedade. Como afirma Lopes e Fabris 

(2013, p. 78), “[...] Hoje não há quem em lúcida consciência possa se colocar contra a 

inclusão”. O cenário que vivenciamos é de uma aceleração para a inclusão de alunos especiais 

nas escolas regulares, e com base nisso, o governo brasileiro passou a criar e reformular as 

políticas públicas para que elas tenham uma perspectiva inclusiva e atendam a demanda dos 
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alunos com as mais variadas características, como os deficientes mentais, cegos, surdos, 

autistas, alunos com dificuldade de aprendizado, com síndrome de down, transtornos globais, 

déficit de atenção, entre outros. 

Após diversas reformulações na classificação referente aos alunos público alvo da 

educação especial, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008) passou a classificá-los como alunos deficientes, com transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Segundo a Política, alunos deficientes são 

aqueles que “possuem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial 

que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e 

efetiva na escola e na sociedade” (BRASIL, 2008). 

Alunos com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

são conceituados, respectivamente, da seguinte maneira: 

 

[...] aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas 
e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e 

repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do 

autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram 

potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: 

intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar 

grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas 

de seu interesse. (BRASIL, 2008, p. 9) 

 

Com isso, a pesquisa em desenvolvimento possui como objetivo principal analisar as 

características do processo de inclusão dos alunos com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação em duas escolas públicas do município de 

Pelotas-RS. Os objetivos específicos consistem em analisar algumas das principais políticas 

públicas brasileiras de educação especial, verificar suas repercussões quando implementadas 

por duas escolas públicas de Pelotas, e investigar, através de entrevistas com professores, as 

dificuldades por eles enfrentadas ao trabalhar com os alunos especiais. 

Portanto, no decorrer do texto serão explicitadas as seguintes etapas: a metodologia 

utilizada na realização da pesquisa até este momento, algumas considerações sobre a 

importância da educação especial na perspectiva inclusiva, o conceito de políticas públicas e 

as características de algumas delas referentes à educação especial. Também serão 

apresentados resultados ainda preliminares do estudo de caso realizado na escola Ministro 

Fernando Osório e algumas considerações constatadas até o presente momento. 
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Metodologia 

 

Após a revisão bibliográfica (etapa que proporcionou embasamento teórico e 

conceitual à pesquisa), foi realizada uma análise documental na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB/96), na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008), no Plano Nacional de Educação (PNE/2010), e no Decreto nº 

7.611 (2011), considerando como fonte principal o site do Ministério da Educação (MEC) e a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). O 

intuito da análise documental consiste na busca de embasamento acerca das características 

que o processo de inclusão dos alunos especiais nas escolas deve ter. 

Para a coleta de dados na escola Fernando Osório foi realizada primeiramente, uma 

entrevista semiestruturada com a coordenadora pedagógica da escola. Esta entrevista tinha 

como objetivo uma análise geral da escola, como número de alunos, a existência de alunos 

especiais nas turmas e a possibilidade de investigar as características do processo de inclusão 

na mesma. Na mesma escola, foi realizada uma segunda entrevista com a coordenadora 

pedagógica e demais gestores, e esta proporcionou a obtenção de dados mais precisos acerca 

da inclusão dos alunos especiais, como infraestrutura, formação continuada dos professores, 

as dificuldades enfrentadas pelos gestores e professores acerca da inclusão, entre outras. 

Após as entrevistas com os gestores da escola, foram aplicados questionários aos 

professores com o objetivo de obter uma análise geral do processo de inclusão dos alunos 

especiais na sala de aula. Nestes questionários, foram elaboradas questões sobre o nível de 

ensino para quais os professores ministram as aulas, a existência de alunos especiais 

juntamente com as especificidades das suas deficiências, questões sobre o ensino e 

aprendizagem destes alunos, sobre as condições de atendimento oferecidas a eles, entre 

outros. Os questionários eram compostos por dez questões diretas, visando um rápido 

preenchimento, e com isso, um maior número de resultados. De um total de 30 questionários 

disponibilizados, cinco foram respondidos. É válido ressaltar que os professores não 

necessitavam identificar-se, e com isso, são nomeados na pesquisa com letras do alfabeto (de 

“A” a “E”). 

Dando continuidade à coleta de dados (e com base nas respostas dos questionários), 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com três professoras da escola Fernando Osório, 

com o intuito de aprofundar a análise sobre a inclusão dos alunos especiais na sala de aula. 

Das três professoras, uma autorizou que a conversa fosse gravada, facilitando a autenticidade 

das respostas. Por se tratar de uma pesquisa que está em processo de desenvolvimento, será 
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realizada uma investigação em outra escola do município de Pelotas: o Colégio Municipal 

Pelotense. 

O Pelotense, como é comumente chamado, é considerado a maior escola municipal da 

América Latina, e é também referência no município pelo grande número de alunos especiais 

matriculados nas classes regulares. Para a coleta de dados nesta escola, serão aplicados os 

mesmos questionários disponibilizados para a escola Fernando Osório e entrevistas 

semiestruturadas, mas estas terão uma diferença em relação às entrevistas já realizadas: por 

ser um colégio de ensino fundamental, médio e trabalhar também com EJA (e pelo fato da 

pesquisa ser desenvolvida na área do ensino em geografia), serão entrevistados professores de 

geografia, com o intuito de investigar as características do processo de ensino e aprendizagem 

da geografia para com os alunos especiais. 

 

Resultados e discussão 

 

Ao buscar compreender o conceito de políticas públicas, percebe-se que não há uma 

definição única e mais correta para tal. Souza (2006, p. 13) busca defini-las como “[...] O 

campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e/ou 

analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações”. 

Além de caracterizarem-se pelas inter-relações com o Estado e a sociedade, as políticas 

públicas possuem o intuito de assegurar o direito de cidadania, na maioria das vezes, para um 

determinado grupo social, cultural e étnico. Elas podem ser caracterizadas também como a 

totalidade das ações e metas que os governos traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e 

o interesse público, que na maioria das vezes resultam em documentos governamentais e nas 

legislações do país. 

Baseado na importância que as ações orientadas pelas políticas públicas possuem para 

a sociedade, e buscando problematizar a discussão sobre as políticas públicas de educação 

especial e inclusiva e seus impactos nas escolas investigadas, é possível destacar, através da 

análise da LDB 9.394/96, da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008), do PNE/2010 e do Decreto nº 7.611/2011, que é dever do Estado 

garantir um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino, com base na 

igualdade de oportunidades. De maneira geral, as políticas públicas analisadas orientam que 

os sistemas de ensino sejam promotores de uma educação de qualidade para todos os alunos. 

De acordo com as políticas analisadas, os alunos especiais devem estar matriculados 

na sala de aula regular e devem receber atendimento educacional especializado (AEE) quando 
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necessário. Este Atendimento consiste, segundo o Art. 2º do Decreto nº 7.611, no “conjunto 

de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e 

continuamente”. O AEE deve ser prestado de forma complementar à formação dos alunos 

com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, e suplementar à formação dos 

estudantes com superdotação. Conforme as políticas analisadas, a escola deve possuir 

infraestrutura que facilite a mobilidade dos alunos cegos, cadeirantes e com outras 

necessidades especiais, além de sala de recursos multifuncionais com materiais didáticos 

adaptados para as necessidades de cada aluno. 

As políticas públicas investigadas abordam que a educação especial para jovens e 

adultos deve ser realizada com o intuito de aumentar a possibilidade de escolarização, assim 

como para preparar o sujeito para o mercado de trabalho e para a inserção na sociedade. 

Conforme as políticas, as escolas regulares devem disponibilizar de profissionais com as 

funções de instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia-intérprete, bem como de monitor dos 

alunos que necessitam de apoio nas atividades de higiene, alimentação e locomoção. Quanto à 

formação dos professores, as políticas públicas orientam que estes profissionais devem 

participar de cursos de formação inicial e continuada para que saibam trabalhar com os alunos 

especiais na sala de aula. 

 

Considerações sobre a Escola Municipal Ministro Fernando Osório 

 

Apesar da emergência pela inclusão, muitas escolas brasileiras ainda encontram-se em 

um processo lento de adaptação, como é o caso da escola Fernando Osório. Localizada no 

bairro Três Vendas no município de Pelotas, esta escola possui um total de 637 alunos 

matriculados e é responsável pelo ensino de crianças e jovens com as mais variadas 

características. As entrevistas foram realizadas com a coordenadora pedagógica da escola, que 

possui graduação em Pedagogia e especialização em Educação Especial. Segundo ela, a 

escola Fernando Osório é considerada referência no município por ser uma instituição de 

ensino regular pública que matricula os alunos especiais embasando-se nas legislações 

vigentes. 

Durante a entrevista, a coordenadora relatou algumas peculiaridades que tornam a 

escola referência no município, como por exemplo, a média de quinze a vinte alunos nas 

turmas que possuem alunos especiais; a existência da sala de recursos multifuncionais com 

materiais didáticos adaptados para os alunos especiais; o transporte escolar adaptado para 

cadeirantes, oferecido pela prefeitura; e a presença de um monitor (que atende a todas as 
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turmas) para auxiliar o professor nas atividades da sala de aula e de higiene pessoal. Quanto à 

formação de professores, a entrevistada relatou que a prefeitura oferece cursos de formação 

continuada, porém, na maioria das vezes eles não participam por não existirem educadores 

que os substituam na sala de aula. 

De acordo com os relatos da coordenadora, são muitas as fragilidades existentes na 

escola Fernando Osório a serem melhoradas, como por exemplo, a infraestrutura, visto que a 

escola possui rampas para cadeirantes e classes especiais, mas ainda carece de piso tátil e 

indicações em Braille, recursos essenciais para a autonomia dos alunos cegos. Quando 

questionada acerca da maior dificuldade enfrentada pela escola com relação à inclusão de 

alunos especiais, a entrevistada afirmou ser a falta de profissionais para realizar o 

acompanhamento complementar destes alunos, como por exemplo, psicólogos, psiquiatras, 

fonoaudiólogos, oftalmologistas, entre outros, pois há casos em que alunos necessitam de 

acompanhamento clínico, mas a prefeitura não dispõe destes profissionais para atuar nas 

escolas. 

Para que seja analisada a situação da inclusão dos alunos especiais nas escolas, é 

importante que os professores também manifestem sua opinião e as experiências vivenciadas 

com estes alunos na sala de aula, pois o educador realiza um dos papéis mais significativos no 

processo de ensino e aprendizagem. Com isso, foi deixado à disposição dos professores da 

escola Fernando Osório, trinta questionários com dez questões de múltipla escolha, dos quais 

cinco foram respondidos. Por se tratar de uma escola de ensino fundamental, todos os 

professores que responderam ao questionário ministram suas aulas para este nível de ensino, 

assim como todos possuem alunos especiais nas suas turmas, apresentando diversas 

características, como pode ser observado no quadro abaixo: 

 

Quadro 01 - Nível de ensino que os professores ministram as aulas, existência e 

especificidades das deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação dos alunos, segundo professores. 
 

Professor Nível de ensino Possui alunos especiais 

nas turmas 

Especificidades das 

deficiências, 

transtornos globais do 

desenvolvimento e 

superdotação 

A Ensino Fundamental Sim Dislexia 

 

B Ensino Fundamental Sim Cegos, surdos, síndrome 

de down, autistas, 

paraplegia e distúrbios 

motores, retardo mental 

C Ensino Fundamental Sim PC, cadeirante 
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D Ensino Fundamental Sim Cadeirante 

 

E Ensino Fundamental Sim Síndrome de down, 

autistas, cadeirantes, 

problemas leves 

neurológicos 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

De acordo com as respostas dos professores, pode-se observar que são muitas as 

características dos alunos especiais que estão presentes nas salas de aulas regulares, 

principalmente nas turmas dos professores B e E. A professora C especificou uma deficiência 

como “PC”, que significa Paralisia Cerebral. A diversidade de características entre os alunos 

demonstra a necessidade de profissionais que auxiliem o trabalho do professor na sala de aula, 

tanto monitor para o auxílio na locomoção e higiene, quanto de outros profissionais da saúde, 

que realizem acompanhamentos médicos e psicológicos, como orientam as políticas públicas. 

As informações obtidas quanto ao ensino e aprendizagem dos alunos especiais podem 

ser observadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 2 - Ensino e aprendizagem dos alunos especiais, segundo professores. 

 
Professor Alunos 

apresentam 

dificuldade no 

aprendizado 

Conta com a 

presença de 

monitores na 

sala de aula 

Utiliza sala de 

recursos 

multifuncionais 

Utiliza o 

currículo 

elaborado pela 

escola 

Realizam 

avaliação igual 

para todos os 

alunos 

A Sim Não Sim Sim Não 

 

B Sim Sim Não Não Sim 
 

C Sim Sim Sim Sim Não 

 

D Sim Não Sim Sim Sim 

 

E Sim Sim Sim Sim Não 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

Quanto às questões sobre ensino e aprendizagem, todos os professores responderam 

que os alunos especiais apresentam dificuldades para aprender o conteúdo, e um dos motivos 

que pode contribuir para isso é a falta de monitores (um para atender a todas as turmas) para 

auxiliar o professor nas atividades em sala de aula. Do total de cinco, quatro professores 

utilizam a sala de recursos multifuncionais da escola, evidenciando a importância das 

atividades desenvolvidas com materiais pedagógicos específicos para as necessidades 

especiais de cada aluno. É possível observar também, que os professores B e D utilizam a 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 56 
 

mesma avaliação para todos os alunos, o que se torna preocupante quando observado que o 

professor B possui alunos cegos em sua turma. 

No quadro abaixo, podem ser observadas as respostas dos professores quanto às 

condições de atendimento aos alunos especiais: 

 

Quadro 3 - Condições de atendimento aos alunos especiais, segundo professores. 

 
Professor Considera a 

infraestrutura da 

escola adequada 

Estuda 

documentos e 

legislações sobre 

educação especial 

Participou de 

cursos de 

formação de 

professores na 

graduação 

Posiciona-se a 

favor da inclusão 

de alunos 

especiais nas 

escolas regulares 

A Sim Sim Sim Sim 

 

B Sim Não Sim Sim 
 

C Sim Sim Não Sim 

 

D Sim Não Sim Sim (*) 

 

E Sim Sim Não Sim 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

Ao analisar as respostas dos professores, percebe-se que todos consideram ser 

adequada a infraestrutura da escola para os alunos especiais. Aspectos importantes 

encontram-se nos relatos dos professores B e D em que não analisam as legislações para 

desenvolver as atividades com os alunos especiais, mesmo trabalhando com esses alunos na 

sala de aula. Os professores C e E afirmaram que não participaram durante a graduação, de 

cursos de formação de professores, e esta é outra questão que merece ser problematizada, pois 

na maioria das vezes, os poucos professores que posicionam-se contra a inclusão, ou aqueles 

que posicionam-se a favor mas com ressalvas (como ocorreu com o professor D), defendem 

tal posição devido a carência no âmbito da formação inicial e continuada de professores. Com 

isso, os alunos especiais passam a frequentar a sala de aula e o professor não possui 

conhecimento pedagógico para trabalhar com eles. 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com três professoras. Tatiane, a 

primeira professora entrevistada, é uma pedagoga que ministra suas aulas para uma turma do 

primeiro ano. A turma de Tatiane é composta por onze alunos, e destes, dois são especiais: 

uma cadeirante e um com síndrome de down, e para ela, a inclusão desses alunos não é difícil, 

devido ao pequeno número de alunos na sala. A professora afirmou que a avaliação - através 

de parecer descritivo - é a mesma para todos os alunos, pois assim eles são avaliados um a 

um, considerando suas particularidades. Segundo Tatiane, o conteúdo trabalhado com o aluno 
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que possui síndrome de down é diferenciado, pois ele possui seu próprio tempo para aprender 

e desenvolver as questões, diferente de como ocorre com os alunos considerados “normais”. 

De acordo com Tatiane, a infraestrutura da escola é boa devido à dedicação dos 

gestores da escola para a construção de um ambiente que facilite o acesso dos alunos 

deficientes e com outras necessidades especiais. Para ela, as maiores dificuldades enfrentadas 

pelos professores são: a falta de fonoaudiólogos e psicólogos para trabalhar com alunos que 

necessitam destes profissionais; a falta de cuidadores nas salas (Tatiane relatou que devido à 

escola contar somente com um cuidador, é ela quem leva a aluna cadeirante ao banheiro, se 

ausentando da sala); e a pouca quantidade de cursos de formação oferecidos aos professores. 

Tatiane destacou a importância da participação da família dos alunos especiais e relatou que 

existem muitas satisfações ao trabalhar com estes alunos. Com isso, posicionou-se a favor da 

inclusão dos alunos especiais nas escolas regulares, salientando que deve ser analisado as 

particularidades de cada aluno, para fins de buscar a melhor maneira de contribuir para seu 

ensino e aprendizagem. 

A pedagoga Arita, educadora de uma turma de segundo ano, é a segunda professora 

entrevistada. Nesta turma, estão matriculados dezesseis alunos, sendo que um deles possui 

síndrome de down. Segundo Arita, este aluno possui mais dificuldade de aprender o conteúdo 

das aulas do que os alunos considerados “normais”, e que as estratégias para ensinar são 

muito diferentes. Para a professora, embora o número de alunos seja reduzido, trabalhar com 

dezesseis alunos é um problema, pois existem as questões que envolvem a aprendizagem dos 

alunos considerados “normais” e mais a centralidade da dificuldade do aluno com deficiência. 

Com isso, Arita afirmou: “a gente peca pelos dois lados, e isso frusta o professor”. 

Arita afirmou que o aprendizado da aluna com síndrome de down é muito lento e que 

ao se dar conta que ela aprende de maneira diferente dos demais alunos, ela se recusa a 

desenvolver as atividades. A professora ainda afirmou que não pode reprovar os alunos, e 

com isso, a aluna com deficiência será aprovada para o terceiro ano sem ter aprendido o 

conteúdo mínimo necessário para isso, pois segundo a professora, a lei ampara que os alunos 

não sejam reprovados. 

A professora afirmou não contar com monitor para lhe auxiliar nas atividades, porque 

só existe um na escola, e este acaba por se dedicar aos alunos que mais necessitam, como os 

alunos cegos e com paralisia. Ela afirma que o ideal seria um cuidador por criança ou, quanto 

muito, um por turma. O conteúdo e avaliação elaborados para a aluna com síndrome de down 

são diferentes dos que são elaborados aos demais alunos. A professora relatou que uma das 
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maiores dificuldades dos professores é o desconhecimento das especificidades de todas as 

deficiências e síndromes, além da falta de cursos de formação inicial e continuada. Para ela, 

não existe falta de interesse por parte dos professores para a participação nos cursos, mas sim, 

falta de oportunidades. Por isso, Arita defende a ideia de que os cursos de formação de 

professores deveriam acontecer no horário das aulas, ocorrendo a dispensa dos alunos e a 

participação efetiva dos professores. 

Quando questionada acerca das perspectivas da inclusão dos alunos especiais nas 

escolas regulares, Arita afirmou que acredita que a situação tende a piorar, porque a demanda 

dos alunos deverá aumentar e a tendência é a prefeitura “tirar” da escola os cuidadores e 

professores auxiliares. Segundo Arita, o CAPTA (Centro de Apoio, Pesquisa e Tecnologias 

para a Aprendizagem) de Pelotas exige que a escola matricule alunos com até três tipos de 

deficiências na mesma turma, e conforme relato da professora: “com um aluno já é difícil, tu 

imagina chegar, por exemplo, um surdo, um cego e um com síndrome de down, tu não faz 

mais nada! Porque os downs fogem, o autista chora, eu acho bem complicado, acho que a 

tendência é piorar”. Arita concluiu que é a favor da inclusão, desde que ofereçam aos 

professores o suporte necessário para trabalhar com as particularidades de cada aluno. 

Por fim, Rosangela - a terceira professora entrevistada - também pedagoga, é 

responsável pelo ensino de alunos do quinto ano. Na turma de Rosângela, estão matriculados 

um aluno autista, um com déficit de atenção e outro com deficiência cognitiva. Segundo ela, o 

aluno que apresenta maior dificuldade em aprender com relação aos outros “normais” é o 

aluno com autismo, e com ele, Rosângela trabalha o conteúdo de alunos do segundo ano, e 

para os demais alunos especiais ela ensina o mesmo conteúdo dos outros estudantes, porém, 

com menos exigência. As avaliações são realizadas através de parecer descritivo, 

considerando os avanços de cada aluno. A professora afirmou não utilizar o apoio do 

cuidador, pois segundo ela, os alunos especiais não gostam. O aluno autista não aceitava 

também a professora da sala de recursos multifuncionais na sala de aula com Rosângela, e 

gritava muito quando isso acontecia. Rosângela afirmou que acredita que os alunos especiais 

da sua turma acostumaram com sua maneira de ministrar as aulas e se sentem seguros 

somente com ela. 

Apesar de relatar que a inclusão “não é um mar de rosas”, ela defende que a maneira 

de desenvolver as atividades com os alunos especiais é lhes impondo limites como com 

qualquer outro aluno, mas ao mesmo tempo, oferecendo-lhe carinho para que eles se sintam 

seguros e valorizados nas relações existentes na sala de aula. Quando questionada acerca de 
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sua posição sobre a inclusão de alunos deficientes e com outras necessidades especiais nas 

escolas regulares, Rosângela se mostrou a favor, mas acredita que deve haver ao mesmo 

tempo, a participação também das atividades nas escolas especiais para aqueles alunos que 

necessitam de um acompanhamento mais específico para sua deficiência. Segundo a 

professora, os alunos que frequentam as escolas especiais e passam a estudar nas escolas 

regulares, trazem consigo uma experiência e autonomia que facilita o trabalho do professor na 

sala de aula. 

 

Conclusões 
 

 Com o objetivo de investigar o processo de inclusão de alunos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/supertodação na escola de ensino 

fundamental Fernando Osório, localizada no município de Pelotas, foi feita uma análise 

documental em legislações e documentos sobre a educação especial no Brasil, e uma coleta de 

dados formada por distintas etapas: entrevistas semiestruturadas com a coordenadora 

pedagógica e demais gestores da escola, aplicação de questionários aos professores para obter 

informações gerais sobre o processo de inclusão dos alunos especiais, e entrevistas 

semiestruturadas com três professoras que possuem alunos especiais nas suas turmas, com 

fins de analisar de que maneira as mesmas vêm enfrentando o processo de inclusão na sala de 

aula. 

Diante da análise das políticas públicas investigadas é possível constatar que elas são 

parte essencial para orientar as escolas de ensino regular no processo de inclusão dos alunos 

especiais. Porém, observou-se que a maioria dos professores da escola focada não realiza 

estudos nas legislações e documentos elaborados pelo governo. Na entrevista com a 

professora Arita, ela afirmou de maneira franca, que a maioria dos professores não possui 

tempo para realizar este embasamento nas políticas públicas, devido à exaustiva carga horária 

que o professor enfrenta nos dias atuais. 

A investigação sobre a escola municipal Fernando Osório revelou, por meio da coleta 

de dados ainda preliminar, que existem fragilidades no processo de inclusão dos alunos 

especiais. As principais observadas nos relatos das entrevistadas consistem na falta de 

cuidadores para auxiliar o professor na sala de aula, a falta de cursos de formação inicial e 

continuada, a grande diversidade de deficiências em uma só turma, e a falta de profissionais 

da saúde como fonoaudiólogos e psiquiatras, e psicólogos para contribuir com o 

acompanhamento que alguns alunos deveriam ter. Fragilidades estas que deveriam ser 
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resolvidas com o apoio da prefeitura de Pelotas, responsável pela educação das crianças 

especiais matriculadas na escola investigada. 

É importante ressaltar que apesar das fragilidades existentes na escola Fernando 

Osório, e das muitas dificuldades enfrentadas pelos professores no ensino e aprendizagem na 

sala de aula, é notória a dedicação existente por parte dos gestores e professores para que a 

escola receba os alunos especiais de forma digna, buscando formar turmas com poucos alunos 

e assim contribuindo para que todos os alunos tenham um ensino de qualidade. Foi possível 

observar o esforço e empenho de alguns professores principalmente na entrevista da 

professora Rosângela, quando salientou que os alunos especiais devem ser tratados com 

limites e carinho, para que ganhem confiança no professor e se sintam reconhecidos e 

valorizados – e este é um passo importante no processo de inclusão dos alunos especiais. 

Apesar de reconhecer que houve um grande avanço na área da inclusão de alunos 

especiais nas escolas regulares (e parte disso se deve à “imposição” das políticas públicas) é 

válido também ressaltar que as escolas necessitam de subsídios financeiros e de professores 

capacitados para desenvolver as atividades com todos os alunos, independente de suas 

diferenças, evitando que as escolas sejam meros espaços para receber os alunos especiais. De 

nada adianta o governo desenvolver o aporte documental e não viabilizar os recursos 

necessários para atender a demanda dos alunos especiais nas escolas regulares. Enquanto estas 

questões não forem problematizadas e melhoradas, permanecerá o distanciamento entre a 

teoria das políticas públicas e a prática enfrentada pelas escolas brasileiras. 
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Resumo 

 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de número 9.394/96, a Educação 

de Jovens e Adultos passou a ser modalidade da educação básica nas etapas do ensino 

fundamental e médio e por possuir características específicas, consequentemente, demanda 

por modelo pedagógico próprio para atender as necessidades de aprendizagem de jovens e 

adultos. Por outro lado, é importante discutir as barreiras que se impõe entre o conteúdo dos 

documentos legais e a respectiva efetivação na prática, pois a existência de propostas não 

garante que práticas no cotidiano da escola sejam alteradas. Nessa perspectiva este trabalho 

tem como objetivo discutir brevemente a trajetória da Educação de Jovens e Adultos, com 

base na evolução conceitual e em documentos legais que normatizam esta modalidade de 

educação. De fato a temática é bastante complexa e ampla, é por isso a pertinência está em 

avançar da condição do discurso para o diálogo com as geografias da educação básica.  

Palavras Chaves: Educação. Jovens.  Adultos. Contexto. Desafios. 
 

Abstract 

 

From the Law of Directives and Bases of Brazilian Education number 9394/96, Education for 

Youth and Adults became modality of basic education in the stages of primary and secondary 

education and possess specific characteristics, consequently, demand for own pedagogical 

model to meet the learning needs of youth and adults. On the other hand, it is important to 

discuss the barriers necessary between the content of legal documents and their realization in 

practice because there is no guarantee that proposals in everyday school practices are 

changed. From this perspective this paper aims to briefly discuss the history of the Youth and 

Adult Education, based on conceptual evolution and legal documents that regulate this type of 

education. In fact the issue is quite complex and extensive, which is why the relevance is in 

advance of the speech condition for dialogue with the geographies of basic education. 

Key-words: Education. Young. Adults. Context. Challenges. 

  

 

Introdução 

 

No contexto histórico da educação brasileira, as políticas públicas em prol da educação 

de adultos, entraram na pauta das discussões na primeira metade do século XX mais 

especificamente na década de 1930. Neste período a sociedade brasileira até então agrícola-
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exportadora, passa a alinhar-se ao modelo urbano-industrial. Estas mudanças econômicas 

exigiram transformações tanto de ordem social e política. 

Diante disso, outras correntes de pensamento passam a povoar o cenário da educação 

brasileira, como por exemplo, os “Pioneiros da educação” (1932), que defendiam uma “[...] 

concepção de educação fundamental, universal, voltada para o trabalho produtivo, baseado no 

modelo norte americano.” (GADOTTI, 2006, p.117).  

No período que segue até 1964, eclodiram os Centros Populares de Cultura e os 

Movimentos de Cultura Popular, que tinham como orientação a proposta do educador Paulo 

Freire. Porém foram interrompidos em 1964 pela tomada de poder pelos militares, que 

assumindo o controle da alfabetização de adultos, desenvolveram políticas na intenção de 

diminuir o número de analfabetos do país e fortalecer a ideologia dominante.  

Já no período da redemocratização brasileira, foram retomadas algumas discussões e 

projetos no sentido de resgatar a alfabetização conscientizadora que estava em efervescência 

na década de 60 do século XX.  

Porém, é a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9.394/96, a 

educação de adultos, doravante EJA, passou à modalidade de educação básica nas etapas do 

ensino fundamental e médio. E por possuir características específicas demanda por modelo 

pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer necessidades de 

aprendizagem de jovens e adultos. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, 

essa modalidade possui três funções: reparadora - garantir a Jovens e Adultos o direito de 

acesso à educação de qualidade que lhes foi negado em idade regular; equalizadora - garantir 

igual oportunidade a trabalhadores e demais segmentos sociais de inserir-se no sistema 

educacional, com condições adequadas de acesso e permanência; qualificadora - oportunizar 

aos sujeitos, a educação permanente considerando o caráter inconcluso do ser humano. 

Por outro lado, é importante discutir as barreiras que se impõe entre o conteúdo dos 

documentos legais a respectiva efetivação na prática, tendo em vista que a existência de 

propostas não garante que práticas sejam alteradas ou acolhidas passivamente pelos 

profissionais da educação.  

Nessa perspectiva este trabalho tem como objetivo discutir, brevemente, a trajetória 

e/ou geografias da Educação de Jovens e Adultos com base na evolução conceitual da 

temática alicerçada nos pressupostos da Educação Popular e nos documentos legais que 

normatizam esta modalidade de educação.  
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Metodologia 

 

De acordo com Pedro Demo (1991, p.34), a “Pesquisa se define, sobretudo pela 

capacidade de questionamento, que não admite resultados definitivos, estabelecendo a 

provisoriedade metódica como fonte principal de renovação científica”. 

Destarte, a discussão proposta deste trabalho tem como aporte metodológico a 

revisão de literatura sobre a trajetória da Educação de Jovens e Adultos, considerando de 

forma especifica a evolução conceitual do tema na perspectiva de Gadotti (2008), Freire 

(2001), além do Parecer CNE/CEB 11/2000 que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

 

Resultados e discussões 

 

De acordo com os documentos legais que normatizam a educação brasileira, a 

concepção atual da EJA não se limita apenas a obtenção de cerificado, mas sim uma 

possibilidade de desenvolvimento de todas as pessoas, de todas as idades. Nela adolescentes, 

jovens, adultos e idosos poderão atualizar conhecimentos, mostrar habilidades, trocar 

experiências e ter acesso a novas oportunidades de trabalho. (BRASIL, 2000). 

A vista do exposto compreende-se a EJA como uma modalidade necessária, em que 

pese à formação de sujeitos para a efetiva participação na sociedade. Para tanto a proposta 

pedagógica para alunos jovens e adultos deve considerar a diversidade e as especificidades 

desse público e estar calcada na compreensão de que a educação é um direito universal. 

Diante disso a prática pedagógica precisa valorizar as experiências e os saberes prévios e as 

etapas de aprendizagem dos alunos.  

Nesse contexto, a EJA está fundamentada na perspectiva da educação popular, 

movimento esse que surgiu na América Latina, em meados do século XIX, mais 

especificamente em 1849 quando o então presidente da Argentina, General Sarmiento 

escreveu a obra intitulada La educación popular.  Na concepção do General Sarmiento o 

termo popular remetia a “educação escolar” primária com vista à formação para a cidadania.  

“A educação popular nasceu no interior do Estado, como aquela educação que “forma o 

povo”, que o educa para a sociedade liberal burguesa. A educação popular deveria ser 

ministrada pela escola pública primária.” (GADOTTI, 2008, p.34). 
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No século XX a educação popular passou a fazer parte dos ideais dos movimentos 

sociais, mais especificamente dos grupos operários que defendiam a educação voltada para os 

interesses do povo que não eram os mesmos do Estado comandado pela burguesia. Sendo 

assim a educação não poderia ser orientada a partir da ideologia do Estado e sim pelo próprio 

povo.  

GADOTTI (2008) ainda destaca que a educação popular está concatenada ao contexto 

histórico de lutas contra os regimes autoritários de repressão na América Latina que impunha 

a alienação e a negação dos direitos dos cidadãos. E hoje a educação popular é a concepção de 

educação de maior representatividade latina no pensamento pedagógico universal.  

Para Miguel Arroyo (2005) a educação popular, enquanto movimento questionador das 

concepções pedagógicas emana e é retroalimentada em experiências com a educação de 

jovens e adultos inseridos em movimentos sociais em toda a América Latina.  “A educação 

popular, a EJA e os princípios e concepções que as inspiram na década de sessenta continuam 

tão atuais em tempos de exclusão, miséria, luta pela terra, pelo teto, pelo trabalho, pela vida.” 

(p.223). Para o autor o público da EJA se mantém constante, são oriundos das classes 

populares que vivem as margens da sociedade, excluídos, negros, subempregados.  

É importante destacar que educação popular e educação de adultos não são sinônimos, 

mesmo mantendo uma relação intrínseca a educação de adultos é especifica a adultos, 

podendo ser popular ou não. A educação popular é uma concepção de educação e pode ser 

direcionada a qualquer nível de escolaridade. 

Para melhor compreender a origem do termo educação de adultos é valida a 

contribuição de Gadotti (2008), segundo o autor até meados do século XX a educação de 

adultos era entendida como a continuação da educação formal para toda a população mais 

especificamente das áreas rurais e não considerava as especificidades dos educandos, ou seja, 

não tinha distinções teóricas e metodológicas. Já a educação popular era garantia de acesso à 

escola formal. 

No período pós-guerra, surge a necessidade de uma educação para subsidiar a cultura da 

paz empreendida pela UNESCO. A partir de então a educação popular vem a ser fragmentada 

entre a concepção de caráter funcional, formadora de mão de obra para alavancar o 

desenvolvimento econômico deste período e por outro lado mantém-se a concepção de 

educação popular “libertadora”. Durante os anos setenta ambas as concepções trilham 

caminhos contrários e durante o regime ditatorial a educação popular de cunho libertário age 
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clandestinamente apoiada por organizações desvinculadas do Estado e nos movimentos 

sociais. (Gadotti, 2008, p. 36). 

Tanto a educação popular quanto a educação de adultos na América Latina não 

trilharam caminhos independentes do contexto mundial. Foi a educação de adultos, mais 

especificamente, o campo de maior influencia de acordos internacionais. Esta perspectiva fica 

evidente diante das discussões realizadas durante as conferências internacionais sobre a 

temática Educação de Adultos.  

Por outro lado foi apenas em 1997 quando da realização da Conferência 

Internacional de Educação de Adultos em Hamburgo na Alemanha, que a educação de adultos 

foi reconhecida como um campo próprio e diferenciado da educação formal e não formal, na 

qual a contribuição das tecnologias de informação e diferentes espaços formativos são de 

grande valia para alavancar tais processos formativos. Durante esse encontro foi aprovada a 

“Declaração de Hamburgo” que reconhecia:  

 

Por educação de adultos entende-se o conjunto de processos de aprendizagem, 

formal ou não, graças ao qual as pessoas consideradas adultas pela sociedade a que 

pertencem, desenvolvem as suas capacidades, enriquecem os seus conhecimentos e 

melhoram as suas qualificações técnicas ou profissionais, ou as reorientam de modo 
a satisfazerem as suas próprias necessidades e as da sociedade. A educação de 

adultos compreende a educação formal e permanente, a educação não formal e toda 

a gama de oportunidades de educação informal e ocasional existentes em uma 

sociedade educativa multicultural, em que são reconhecidas as abordagens teóricas e 

baseadas na prática (apud DI PIERRO, 2005, p. 17). 

 

A ampliação do conceito de Educação de Jovens e Adultos consolidada na Declaração 

de Hamburgo vai ser a referência para a aprovação e publicação do Parecer do Conselho 

Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica nº 11/2000, que estabelece as 

Diretrizes Nacionais para a EJA. Este parecer configura-se como o principal documento em 

âmbito nacional que normatiza a Educação de Jovens e Adultos nas etapas correspondentes ao 

ensino fundamental e médio.  

Sendo assim, a Educação de Jovens e Adultos deixou de ser considerada apenas como 

uma forma compensatória para atender as pessoas que não tiveram acesso ou foram excluídas 

do processo de escolarização em idade regular e passou a ter três funções conforme prevê o 

Parecer CNE/CNE 11/2000. A função reparadora visa garantir que jovens e adultos tenham 

acesso à escola de qualidade que foi negado ao longo da história do Brasil, representa a 

reparação de uma dívida social com um grande número de pessoas que por diferentes motivos 

não tiveram condições de completar a formação básica em idade regular.  
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Diante disso, é fundamental que a EJA tenha uma organização pedagógica diferenciada 

para atender às necessidades de aprendizagem específicas desse público. Destarte, a função 

reparadora da EJA passa a ser o ponto inicial para a igualdade de oportunidades.  

 Já a função equalizadora discorre sobre a igualdade de oportunidades a trabalhadores e 

outros grupos sociais de ingressar no sistema educacional, além de possibilitar maiores 

condições de acesso e permanência na escola, o que permitiu aos sujeitos novas oportunidades 

de inserção “no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos 

canais de participação” (BRASIL, 2000, p. 9).  

Já a função qualificadora prima pela possibilidade de acesso à formação continuada e a 

atualização dos conhecimentos. Sendo assim é reconhecida como o próprio sentido da EJA e 

demanda a compreensão como uma educação para além do qualificar mão de obra para 

atender as exigências do mercado ou do modo de vida da sociedade hodierna, diz respeito à 

educação permanente, enquanto processo de construção e reconstrução de experiências, como 

seres inacabados que tem a escola e o cotidiano como possibilidade de desenvolvimento. 

De acordo com Paulo Freire (2001), a Educação de Adultos viveu um processo de 

amadurecimento diante da compreensão que se tinha há alguns anos. E que isso somente é 

percebido se situarmos a EJA como educação Popular. Para o autor tais transformações são 

reflexos de todo um trabalho realizado por inúmeras pessoas e grupos latino-americanos e que 

pela qualidade empreendida são reconhecidos mundialmente.  

Dessa forma, percebe-se que a EJA na perspectiva da Educação Popular, passa a ser 

mais abrangente e para tanto requer uma prática educativa que se contrapõem as limites 

impostos pelos procedimentos escolares rígidos enraizados na burocracia e no critério 

conteudista.  

Sendo assim, tal concepção de educação, de tendência progressista, democrática, 

ultrapassa o que Paulo Freire denomina “educação bancária”, em seu livro Pedagogia do 

Oprimido, na medida em que o educando passa a ser reconhecido como sujeito com 

capacidades de construir conhecimento de forma ativa e não apenas como receptor do saber 

disponibilizado pelo professor.  

A perspectiva de educação defendida pelo educador Paulo Freire reflete no conteúdo 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica Brasileira/2013 no que diz 

respeito à educação como um direito individual humano e coletivo e que para ser efetivado 

este direito a educação deve primar para a potencialização das capacidades do ser humano 

para o exercício da cidadania plena.  “A educação é, pois, processo e prática que se 
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concretizam nas relações sociais que transcendem o espaço e o tempo escolares, tendo em 

vista os diferentes sujeitos que a demandam.” (FREIRE, 2001, p.18).  Educação consiste, 

portanto, no processo de socialização da cultura da vida, na qual se constroem, se mantêm e se 

transformam saberes, conhecimentos e valores.  

Pelo exposto, observa-se que a trajetória da EJA é permeada por avanços importantes no 

campo das políticas públicas e da própria evolução conceitual que busca por em relevo a 

modalidade de educação como direito de acesso e permanência no sistema escolar com 

qualidade, menos reprodutor e mais transformador.  

Mas por outro lado é fato que a transposição do conteúdo dos documentos legais para o 

cotidiano da escola não é linear e é justamente nos meandros desse percurso que diferentes 

concepções de mundo e educação produzem e reproduzem geografias da EJA, pois é sabido 

que a existência de propostas e diretrizes não garantem a mudança de práticas muitas vezes 

enraizadas nos sistemas escolares. 

Diante disso é pertinente refletir sobre a Geografia da EJA enquanto modalidade de 

educação amparada pela legislação brasileira, obviamente uma temática ampla e complexa, 

grosso modo, garante o direito a educação aos excluídos do sistema regular por diferentes 

motivações ou minimiza a responsabilidade do Estado ao passo que reduz o tempo-espaço do 

aluno nos sistemas escolares, ou seja, instaura-se uma discussão complexa e que demanda 

espaço no âmbito do conhecimento científico. Mesmo porque as políticas públicas possuem 

centralidade, de forma mais específica, no Ensino Fundamental, e no Ensino Médio.  

Ainda sobre a Geografia da EJA, precisamos atentar para a realidade e o cotidiano das 

escolas que ofertam essa modalidade. Surgem aí duas perspectivas analíticas importantes para 

refletir e discutir a trajetória dessa temática, desde o surgimento, permeando a organização 

desse conhecimento, a evolução conceitual e como se concretiza na escola. A primeira refere-

se a alunos na EJA e a segunda a alunos da EJA, o que as diferencia é justamente o fato de 

que alunos na EJA tende a prevalecer o aligeiramento em posição supletiva para conclusão da 

educação básica - talvez a que impera nos sistemas escolares vigentes - já os alunos da EJA 

seriam os que têm suas histórias de vida reconhecidas e acolhidas no sistema escolar e que 

usufruem de avanços conquistados no âmbito das politicas públicas de forma material e 

imaterial, ou seja, maior aproximação às funções da EJA estabelecidas via Parecer 11/2000. 

Contudo, considera-se que a complexidade da EJA demanda por olhares abrangentes 

para além de duas perspectivas citadas no parágrafo anterior, mas a pertinência está 
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justamente na reflexão frente às inter-relações entre o conteúdo dos documentos legais e 

respectiva materialização na prática.  

Igualmente importante é a reflexão acerca de como, enquanto professores, pensamos o 

Jovem e o Adulto da EJA. Esta concepção precisa estar ciente de que estes sujeitos chegam a 

EJA a partir de um processo que inclui por exclusão social, econômica e cultural. E que a 

pertinência está em reconhecer as trajetórias e/ou geografias nos programas que pretendem 

efetivar o direito a educação garantido via constituição federal brasileira. 

 

Conclusões 

 

Não temos a intenção de apontar conclusões ou apresentar definições prontas ou 

acabadas sobre a temática discutida nesse artigo. Entendemos que a Geografia da EJA é 

reconstruída cotidianamente por histórias de vida diversas, mas que comungam de trajetórias 

marcadas pela exclusão social. E são justamente com essas trajetórias e Geografias que os 

sistemas de ensino precisam urgentemente dialogar. 

Por outro lado, é importante considerar que o avanço conceitual da EJA é bastante 

significativo. E que o legado da Educação Popular está justamente em considerar as 

geografias dos educandos, fato esse que os sistemas escolares ainda têm dificuldades de 

realizar.  

Todavia, a discussão e as reflexões tecidas neste trabalho nos apontam para a 

importância do diálogo entre trajetórias, geografias e políticas públicas no campo da EJA, no 

intuito de garantir o direito a educação que repare, equalize e qualifique.  

Diante destas premissas a Educação de Jovens e Adultos emerge como um 

importante campo de pesquisa geográfica. E são justamente as reflexões propostas nestas 

laudas que têm orientado uma pesquisa de mestrado
1
, que está em fase inicial, e tem como 

problemática central a formação de professores de Geografia para atuar na Educação de 

Jovens e Adultos com capacitação para atender à complexidade desta modalidade de ensino.  

É bem verdade que no âmbito das universidades ainda são incipientes as ações em prol 

da formação do educador para jovens e adultos diante da atenção que a EJA tem ocupado nos 

debates educacionais e o próprio potencial das universidades como espaço de formação inicial 

e continuada de professores.  

                                                
1
 Pesquisa intitulada: Saberes escolares e formação de professores: a relevância do ensino da Geografia na 

emancipação humana de jovens e adultos. Programa de Pós-graduação em Geografia UFPel.  
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Estamos de acordo com Di Pierro, essa temática é uma “lacuna a ser preenchida por 

políticas federais que induzam as instituições de ensino superior a realizar estudos e pesquisas, incluir 

a temática em seus currículos da formação inicial, promover a especialização e a formação continuada 

de docentes em serviço”. (2010, p. 31). 

Por fim, consideramos que a discussão aqui proposta não se encerra no escopo deste 

trabalho e que a Geografia da EJA põe em relevo outras pertinências acerca da educação 

básica, como, por exemplo, os motivos pelos quais ainda há um público significativo que 

procura essa modalidade de ensino e que geografias são essas que comprovam que os 

sistemas de ensino estão distantes de serem públicos e democráticos. Entendemos que o olhar 

geográfico sobre essa trama tem muito a contribuir para a compreensão/ação diante da 

realidade.    
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Resumo 

Este artigo tem o objetivo de verificar se a inserção de laboratórios de informática nas escolas 

através do programa ProInfo tem sido sinônimo de eficácia para o mesmo. Para isso foi 

realizado um estudo de caso em uma escola estadual do município de Pelotas, no Rio Grande 

do Sul, na qual foram entrevistados professores do ensino fundamental dos anos iniciais e 

finais que deram sua opinião sobre o assunto. Com este estudo se pôde constatar que existem 

alguns pontos bastante relevantes que estão dificultando o programa ProInfo de alcançar o 

objetivo da inclusão digital nas escolas e, entre estes pontos, está a falta de formação de 

professoras para inserir as novas tecnologias como ferramenta pedagógica em seu plano de 

ensino. 

Palavras-chave: Escola pública. Laboratório de informática.  ProInfo. 

 

Abstract 

 

This paper aims to determine whether the inclusion of computer labs in schools across the 

ProInfo program has been synonymous with effectiveness for the same. For this case study 

was conducted at a state school in the city of Pelotas, Rio Grande do Sul, in which 

respondents were elementary school teachers of the initial and final years who gave their 

opinion on the matter . With this study we could find that there are some very relevant points 

that are hindering ProInfo program to achieve the goal of digital inclusion in schools and 

among these points is the lack of training for teachers to insert new technology as a 

pedagogical tool in their teaching plan. 

Keywords: Public schools. Computer lab. ProInfo. 

 

 

 Introdução 

  O presente artigo tem por objetivo analisar a eficácia do programa ProInfo na rede 

pública de ensino, o qual insere tecnologias da informação para a utilização para com os 

estudantes e a comunidade. 
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 Para este estudo, tomou-se como referência a Escola Estadual Dr. Franklin Olive Leite, 

a qual atende estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular e da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Esta escola funciona nos três turnos, totalizando 1108 alunos. 

            A escola está situada na zona urbana da cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do 

Sul, no bairro Cohab Lindoia. Sua estrutura física conta com 16 salas de aula, todas de 

alvenaria, 1 refeitório, 05 banheiros, 1 biblioteca, amplo espaço para recreação e 1 laboratório 

de informática implantado pelo programa ProInfo em 2006. 

           Neste laboratório a escola possui 24 computadores, com espaço para acomodar 

confortavelmente uma turma com 30 alunos. A sala conta com a presença de quadro branco e 

ar condicionado, o que oferece maior conforto aos estudantes, além de cumprir com as 

exigências do programa, como será visto posteriormente. 

          Para alcançar o objetivo proposto, delimitou-se outros pontos que, uma vez analisados, 

conduziram para este. Primeiramente se buscou conhecer o funcionamento do programa a fim 

de compreender sua estrutura, bem como seus objetivos e as exigências do mesmo conforme a 

localização das escolas. 

          O segundo ponto a ser investigado foi a data de implantação do programa na escola 

pesquisada para que fosse analisada a adaptação dos professores para a utilização dos 

equipamentos disponibilizados pelo ProInfo em suas aulas. 

          O terceiro passo dado foi a observação da utilização do laboratório de informática pelos 

professores a fim de conhecer as principais atividades desenvolvidas neste espaço. 

          O quarto objetivo foi conhecer os fatores que dificultavam ou possibilitavam a inserção 

do laboratório de informática no planejamento das aulas dos professores. 

         Para a realização deste trabalho foi realizado amplo levantamento bibliográfico, o qual 

possibilitou conhecer o que os autores de pesquisas realizadas em outros locais traziam de 

informação acerca do funcionamento do programa ProInfo. 

          Além deste levantamento, foi realizada análise documental do referido programa, onde 

se obteve as informações referentes ao seu processo de criação por parte do governo federal, 

assim como foi possível conhecer mais detalhadamente o ProInfo no que diz respeito ao seu 

objetivo, a metodologia para adesão pelos municípios, os requisitos e outras orientações. 
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          Uma vez em campo, foi analisada a documentação da escola referente ao recebimento 

dos equipamentos do programa pela mesma. Através desta documentação se acessou dados 

como a data de recebimento dos equipamentos, quantidade e tipo de material recebido, 

orientações acerca da instalação e manutenção/conserto do mesmo. 

          Por meio de questionário aplicado a 7 professores, sendo 2 do currículo e 5 da área, se 

pôde conhecer as principais atividades desenvolvidas no laboratório de informática, assim 

como os fatores por eles apontados como estimuladores e dificultadores para a inserção deste 

espaço ou destes equipamentos no planejamento de suas aulas. 

          A realização desta pesquisa se justifica pelo fato de ser inegável a presença das 

tecnologias no cotidiano da sociedade e a escola, como ambiente acolhedor esta é diretamente 

afetada por sua cultura e costumes, não sendo possível a ela excluir-se deste processo. 

         Assim sendo, programas do governo são criados este sentido, porém sua implementação 

na escola não é garantia de eficácia, pois este processo envolve outras instâncias como 

formação docente e investimento em infraestrutura adequada às particularidades de cada 

comunidade escolar. 

2. A informática como instrumento de aprendizagem na Geografia 

 Como qualquer outro instrumento a ser utilizado pelo professor para o ensino das 

Geografia, as novas tecnologias que estão sendo inseridas na escola dependem da forma como 

serão utilizadas para que contribuam para a qualidade do ensino. 

 De acordo com os PCNs esta questão é abordada, levando em consideração que  

A incorporação das novas tecnologias só tem sentido se contribuir para a melhoria 

da qualidade do ensino. A presença de aparato tecnológico na sala de aula não 

garante mudanças na forma de ensinar e aprender. A tecnologia deve servir para 

enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de conhecimentos por 

meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por parte de alunos e professores 
(PCN’s p.27). 

 A utilização da informática no ensino da Geografia pode fornecer meios bastante 

significativos para o ensino dos conteúdos, como o uso do sensoriamento remoto, por 

exemplo. Através de programas computacionais específicos os alunos têm acesso à imagens, 

movimentos e sons que facilitam a compreensão dos processos e fenômenos no espaço 

geográfico e como estes interferem em outras questões naturais e sociais. 

 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 75 
 

 Com o programa ProInfo, as escolas públicas estão recebendo laboratórios de 

informática que têm o papel de ser mais um espaço de aprendizagem dentro da escola, a fim 

de que as aulas não fiquem restritas à sala de aula e os estudantes possam acessar outras 

formas de construir seu conhecimento através de novas formas de acessar a informação. 

 Nestes laboratórios os alunos acessam a internet, desenvolvem atividades que na sala 

de aula, com os recursos habituais como livros didáticos e quadro-negro, não são possíveis. 

São estimulados audiovisualmente e isso faz com que agucem sua curiosidade, além de 

facilitar a compreensão acerca dos processos estudados. 

3. Políticas Públicas para a inserção de novas tecnologias no sistema educacional 

brasileiro  

         Na década de 70, vários países começaram a instalar computadores nas escolas: eram os 

computadores na educação (Leite & Ribeiro, 2012). Em seguida vieram as impressoras, os 

scanners e as câmeras fotográficas digitais. Ao conjunto destes equipamentos se chamou 

Tecnologias da Informação (TI). A chegada da internet às escolas com o e-mail e as 

ferramentas de busca criou uma nova expressão: Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), tamanha pluralidade de funções que estas tecnologias permitiam.  

       Mesmo sabendo que as tecnologias possibilitam a distribuição do conhecimento e que 

novas formas de leitura precisam ser aprendidas, de acordo com a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (2010), ainda é insuficiente a 

atenção que se tem destinado a este assunto.  

         A inserção das novas tecnologias poderá trazer resultados positivos e negativos, os quais 

dependerão diretamente da forma como serão utilizadas. Para que sua utilização aconteça 

efetivamente, de maneira a produzir bons resultados, dois aspectos precisam ser levados em 

consideração: os tecnológicos e os pedagógicos.  

         O primeiro se refere à aquisição de equipamentos necessários, de boa qualidade e em 

quantidade suficiente e o segundo remete-se à formação dos professores.  

         É, indubitavelmente, a formação do professor o ponto de partida para que ele próprio 

tenha o domínio necessário sobre as tecnologias e as utilizar positivamente em suas aulas. 

Entretanto, outros fatores tais como estruturas física e material adequadas, investimento dos 

governos em capacitação, constante atualização dos professores frente aos avanços 
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tecnológicos, motivação ao professor em experimentar novas práticas e revisão dos currículos 

das escolas para integrar as novas tecnologias em diferentes disciplinas precisam acontecer na 

prática.        

Conforme dados da UNESCO (2009), a exclusão digital existente no Brasil pode ser 

diminuída de acordo com a maneira como o sistema educacional insere as novas tecnologias 

nas escolas. No Brasil, esta exclusão ainda é muito grande e a educação apresenta deficiências 

que a impedem de inserir e utilizar as tecnologias nas aulas.  

4. Políticas Públicas para inserção de tecnologias no sistema educacional brasileiro  

         No sistema educacional brasileiro a informática começou a se disseminar por volta dos 

anos 80, início dos anos 90 do século XX, através de iniciativa do Ministério da Educação por 

meio do projeto EDUCOM, o qual se destinava ao desenvolvimento de pesquisas e 

metodologias para utilização do computador como ferramenta pedagógica.  

         O EDUCOM iniciou em 1983 e se encerrou em 1991. Participaram do EDUCOM a 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, a Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG, a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, a Universidade federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Nestas 

universidades foram implantados centros-piloto onde se desenvolveram as investigações 

voltadas à utilização de computadores na aprendizagem. O projeto propiciava espaços para 

aprender através da reflexão sobre a prática.  

         Após a criação do EDUCOM, o MEC visava que cada estado tivesse um Centro de 

Informática na Educação – CIED. O projeto FORMAR foi então criado a fim de realizar 

cursos de especialização lato sensu para preparar professores para a inserção da informática 

na educação, além de formar multiplicadores para auxiliar outros professores. Através do 

projeto FORMAR, seria possível o funcionamento dos CIEDs. O fato de ser formado por um 

grupo de diferente formação e atuação era enriquecedor para as discussões, pois trazia 

diferentes formas de explorar o computador.  

         Em 1991 teve início o projeto Gênese, criado durante a gestão de Paulo Freire enquanto 

Secretário de Educação do município de São Paulo. Este projeto objetivava a integração da 

informática ao currículo como um instrumento pedagógico. A intenção era que o projeto 

fomentasse uma mudança no professor, incitando-o a repensar a sua prática e rever sua 

postura.  
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         O projeto Gênese estava centrado em trabalhar com temas geradores que deveriam se 

manifestar do cotidiano dos estudantes para que estes pudessem analisar o problema, pensar 

sobre ele e apresentar alternativas de solução. Para alcançar este objetivo, a formação de 

professores acontecia em um ambiente que propiciasse uma relação dialética “entre teoria e 

prática e entre ação e reflexão” (PMSP, 1992, p. 17).  

         Paralelamente a este projeto, nos estados, municípios e iniciativa privada também 

surgiram ideias sobre este assunto e mesmo na iniciativa privada, com maior recurso 

financeiro e autonomia, a formação de professores representava um problema.  

         Todos os projetos apontavam para a necessidade de mudança na prática e na postura do 

professor que precisava abandonar o papel de transmissor de conhecimentos prontos e 

acabados e assumir o papel de mediador na busca pelo conhecimento.  

5. ProInfo 

         Atualmente programas como o Programa Nacional de Tecnologia Educacional – 

ProInfo, têm inserido salas de informática conectadas à internet nas escolas públicas. A 

própria educação à distância – EAD, tem levado a informação e o conhecimento a lugares 

onde antes era impensável para algumas pessoas cursar o ensino superior.  

         O ProInfo é o Programa Nacional de Informática na Educação que tem o objetivo de 

“disseminar o uso pedagógico das tecnologias de informática e telecomunicações nas escolas 

públicas de ensino fundamental e médio pertencentes às redes estadual e municipal” 

(PORTARIA N°522/MEC, 9/4/1997).  

         Trata-se de um programa educacional criado pela portaria 522 do MEC, em nove de 

abril de 1997 para fomentar a utilização das TICs no Ensino Fundamental e Médio da rede 

pública.  

         Todas as ações do PROINFO devem ser desenvolvidas pela Secretaria de Educação à 

Distância do MEC – SEED/MEC, articulada às Secretarias de Educação dos estados e dos 

municípios.  

         Conforme informações constantes no portal do MEC (http://portal.mec.gov.br), para 

participar do Urbano e/ou Rural o município ou o estado precisa seguir três passos 

fundamentais: adesão -  é o compromisso do município ou do estado com as normas do 

programa. Este passo é indispensável para que as escolas recebam os laboratórios. É preciso 
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baixar o documento do termo de adesão, assinar e enviar ao MEC com a documentação em 

anexo; cadastro - é o prefeito ou o governador quem faz o cadastro no sistema através de uma 

senha criada pelo responsável pelos dados; seleção das escolas - é feito no sistema onde já 

constam escolas pré-selecionadas conforme os critérios do programa. A responsabilidade pela 

compra dos equipamentos, por sua distribuição é instalação dos laboratórios de informática 

nas escolas públicas é do Ministério da Educação. Ao governo local cabe oferecer a 

infraestrutura física adequada ao recebimento dos computadores.  

         As escolas estaduais são selecionadas pela coordenação do ProInfo de cada estado e os 

prefeitos escolhem as escolas municipais a receber os laboratórios.  

          O MEC organizou duas cartilhas, sendo uma para escolas rurais (ProInfo Rural) e 

outra para escolas urbanas (ProInfo Urbano) as quais deverão ser baixadas no site do ProInfo 

(http://sip.proinfo.mec.gov.br).  

          O ProInfo Urbano apresenta as seguintes exigências: a escola precisa ser de Ensino 

Fundamental (1° a 9° ano); estar localizada em área urbana; ter mais de 50 alunos 

matriculados; possuir energia elétrica e não possuir laboratório informática. O ProInfo Rural 

apresenta praticamente as mesmas exigências, com pequenas variações: a escola deve contar 

com Ensino Fundamental (1° a 9° ano); estar localizada na área rural; ter mais de 30 alunos 

matriculados; possuir energia elétrica e não possuir laboratório informática.  

         De acordo com as diretrizes do governo federal, o MEC incentiva a utilização de 

softwares livres com conteúdos direcionados a uso didático-pedagógico, entretanto, o MEC 

permite a troca do sistema operacional.  

      Para receber os computadores o laboratório da escola deve preencher o Atestado de 

Infraestrutura. Ao receber os computadores, as caixas não podem ser abertas, sob pena de 

perder a garantia. Os responsáveis pela instalação dos equipamentos têm 30 dias a contar da 

entrega para realizar a instalação, sendo dever da escola conferir as credenciais dos técnicos, 

assim como a documentação operacional.  

        O laboratório de informática da escola deve ser reservado prioritariamente para uso de 

alunos e agentes educacionais, mas pode servir para atender à comunidade, preferencialmente 

em horários alternativos aos da escola e aos fins de semana.  

        Através do programa Mais Escola, o MEC visa orientar para uma melhor integração 
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escola-comunidade por meio do uso do laboratório.  

         Em caso de roubo é necessário registrar um boletim de ocorrência - BO na delegacia 

mais próxima, tão rápido quanto possível. A cópia do BO deve ser enviada através de ofício à 

Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia Educacional do MEC.   

6. Formação do professor para a utilização das novas tecnologias  

          Nos estudos de Leite & Ribeiro (2012), um  dos aspectos listados como limitante da 

utilização das TICs na Escola trata-se da formação acadêmica. Da mesma forma, Porto no seu 

blog pessoal, assim como em seus artigos A comunicação na escola e a formação do 

professor em ação (2003) e As mídias e os processos comunicacionais na formação docente 

na escola (2001) abordam a questão da necessidade de uma formação docente que permita 

apropriar-se da tecnologia desde que de forma contextualizada e com o objetivo de refletir 

sobre o modelo de escola que se deseja.   

         A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, em seu artigo 62° determina que   

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 

e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade Normal.  

 

       Esta lei esclarece que é responsabilidade das universidades e institutos a formação dos 

docentes que atuarão na educação básica. Passaram-se dezoito anos desde a criação da LDB e 

o que se percebe é que muitas vezes os ensinamentos da universidade são muito distantes do 

que se precisa saber para assumir uma sala de aula de escola de Ensino Fundamental e Médio.  

         Percebe-se que há um distanciamento entre a escola e a universidade, quando deveria 

haver uma integração entre ambas. Se a universidade estivesse mais presente na escola e vice-

versa, os problemas referentes à formação dos professores poderiam ser mais facilmente 

diagnosticados, discutidos e talvez pudessem servir de base para que o currículo da 

licenciatura se enquadre às novas exigências que surgem e para a construção de projetos 

voltados à criação de cursos de formação continuada com enfoque nas tecnologias para o 

ensino de Geografia. 
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          De acordo com Marinho (2004), as universidades normalmente agem nos cursos de 

licenciatura, como se não existissem as novas tecnologias. O autor se mostra “assustado” por 

apesar de todo o movimento existente no sentido de inserir as novas tecnologias no espaço da 

escola, as universidades não demonstrarem interesse em modificar seus currículos.  

       Se mesmo tendo as escolas equipadas por instrumentos modernos, ainda se siga 

currículos muito antigos, talvez o sistema educacional brasileiro seja o que Pedro Demo 

(1993) chama de “modernoso”: se maquia de moderno o que é na verdade arcaico. Neste 

sentido, Marinho (2004) afirma que o currículo representa hoje um problema para a escola. 

Simplesmente se adaptar às novas tecnologias, sem refletir sobre sua presença na escola, não 

trará novos resultados. A escola precisa assumir um novo papel. Porém, de acordo com Litto 

(1996), a escola ainda reflete o sistema industrial, com turmas seriadas, disciplinas 

padronizadas, separadas entre si, semelhantes a uma linha de montagem.   

          Dessa forma, seguindo uma concepção bancária
1
, os estudantes têm o conhecimento 

despejados em suas mentes e são classificados de acordo com sua capacidade de absorvê-lo 

de forma que aquele julgado “incapaz” acaba por ser retirado da linha dos demais e 

encaminhado ao “conserto”. 

Mesmo com laboratórios de informática montados, a situação da educação é a mesma 

e continuará sendo enquanto não houver a conscientização de que é necessária uma 

transformação no paradigma da educação pública. Moran (2000) faz uma analogia entre os 

computadores e os aparelhos de vídeos presentes nas escolas. Estes são muitas vezes 

utilizados como momento de descanso do professor, ou seja, não há uma estratégia para sua 

utilização e as oportunidades de explorar seu potencial pedagógico são perdidas.   

         Para confrontar esta perspectiva negativa, deve-se considerar a necessidade da formação 

dos educadores no sentido de descentralizar o saber e mediar a busca pelo conhecimento. Para 

tal, entre os potenciais das tecnologias está a inovação da educação pela mudança nos papéis 

do estudante e do professor. Sem esta conscientização a tecnologia não será diferente de 

nenhum outro recurso, pois mais importante que o instrumento utilizado no ensino, é a 

intencionalidade do professor, para que criem maneiras de utilizar as tecnologias e estas 

resultem numa efetiva aprendizagem.  

                                                
1
 Concepção de Paulo freire segundo a qual o estudante é visto como um ser vazio no qual o professor introduz o 

conhecimento na mente do aluno, visto que é o detentor do saber verdadeiro. 
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A questão não é somente a inserção de tecnologia, mas a metodologia utilizada uma 

formação com bases teóricas sólidas será capaz de auxiliar o professor a pensar sua prática e 

escolher os recursos mais eficientes para alcançar seus objetivos. O professor precisa saber a 

serviço de que e de quem está a sua prática pedagógica.  

      Remetendo à pergunta “Quem educará o educador?” (Morin, 2005, p. 23). Pode-se 

perceber que a questão é tão antiga quanto urgente. De acordo com Leite & Ribeiro (2012), 

dados da UNESCO de 2010 apontam que enquanto os professores permanecem presos às 

práticas do século XX, os estudantes são cidadãos digitais. Neste contexto, pode-se inferir 

que, se os professores têm demonstrado ineficiência ao lidar com a inserção das novas 

tecnologias com alunos comuns, o que esperar a respeito da efetiva inclusão de alunos 

deficientes, sobretudo visuais? Que tipo de preparo sua formação lhes ofereceu?   

        Nas escolas públicas pode-se observar que nos anos iniciais do Ensino Fundamental há 

uma preocupação de pais e professores em relação aos estudantes deficientes. Eles muitas 

vezes contam com atendimento especializado em salas de recurso na própria escola ou em 

escola próximo à residência. Neste local eles são atendidos por um profissional preparado 

para lidar com estas situações, auxiliando- os por meio de recursos específicos, a sanar as 

dificuldades que estejam tendo nas disciplinas. Entretanto, nestas séries normalmente há um 

único professor que fica com os estudantes 4 horas por dia, o que contribui para que perceba 

as dificuldades dos mesmos. Quando avança para os anos finais este estudante passa a 

encontrar dificuldades maiores, pois o tempo que fica com um mesmo professor reduz 

consideravelmente, variando de uma disciplina para outra. Não é fácil para o professor 

observar as dificuldades de todos os estudantes em tão pouco tempo e muitas vezes precisa ser 

avisado pelo Serviço de Orientação Escolar – SOE, de que há um estudante deficiente na sala 

e a partir daí começar a traçar estratégias especiais para este educando.  

         No caso de alunos com deficiência, a situação é um pouco diferente, mas exige 

dedicação especial também. E é a atualização dos conhecimentos que dará subsídios para que 

este profissional saiba a forma adequada de proceder a fim de conduzir a uma aprendizagem 

efetiva.  

       Em muitos casos a dificuldade de aprendizagem do estudante está no material 

inadequado que lhe é fornecido, nem sempre o problema é cognitivo. O professor precisa 

estar preparado para receber estudantes com deficiência visual para que saiba realmente como 

integrá-los nas atividades.   
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          Se a falta de preparo dos professores fomenta discussões acaloradas nas escolas, por 

outro lado é necessário que se perceba que nem todos os profissionais se sentem à vontade em 

se familiarizar com as novas tecnologias. Em muitos professores há um sentimento de 

rejeição em relação às novas tecnologias.  

          Paulo Freire (1996, p. 53) falava dos estímulos e desafios à curiosidade que a 

tecnologia oferecia para as crianças de classe social mais favorecida. Por esta razão, Freire, 

enquanto Secretário de Educação no município de São Paulo levou os computadores para as 

escolas municipais e orgulhava-se de haver aguçado a curiosidade de seus netos e netas, pois 

acreditava que:    

O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a 

capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do 

achado de sua razão de ser. Um ruído, por exemplo, pode provocar minha 

curiosidade. Observo o espaço onde parece que se está verificando. Aguço o ouvido. 

Procuro comparar com outro ruído cuja razão de ser já conheço. Investigo melhor o 
espaço. Admito hipóteses várias em torno da possível origem do ruído. Elimino 

algumas até que chegou à sua conclusão (FREIRE, 1996, p.53).   

 

        Diante destas iniciativas, pode-se perceber que há pelo menos trinta e um anos a 

questão referente à inserção das novas tecnologias tem sido presente entre alguns governos e 

universidades do país. Mesmo assim, dentro das escolas o assunto ainda é evitado seja por 

falta de interesse dos profissionais, seja pela insegurança característica que acompanha todo 

processo de mudança.                 

7. Resultados da pesquisa 

         Como resultado deste estudo, pode-se apontar que, dentre as atividades mais realizadas 

no laboratório de informática da escola estão: 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 83 
 

 

                Fonte: Silveira, Nádia 2014. 

Dentre os fatores que foram citados pelos professores como incentivadores do uso do 

laboratório de informática estão: 

 

                Fonte: Silveira, Nádia 2014. 

          Como fatores que dificultam a inserção do uso do laboratório de informática no 

planejamento das atividades, foram citados os seguintes: 
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                Fonte: Silveira, Nádia 2014. 

7. Considerações  

          Através deste trabalho foi possível perceber que o Programa ProInfo, apesar de 

apresentar aspectos positivos ao disponibilizar laboratórios de informática nas escolas 

públicas do país, não tem seu objetivo plenamente cumprido por falta de outros pontos que 

são cruciais para que a inserção das novas tecnologias sejam efetivamente utilizadas. Entre 

eles estão a falta de manutenção destes laboratórios, o sinal de internet que não é satisfatório 

para acessar as páginas durante a pesquisa e a falta de formação dos professores voltada ao 

preparo destes profissionais para que possam aproveitar de todo potencial que estes recursos 

dispoem. 

          Dentro da escola se percebe que entre os professores, alguns têm algum conhecimento 

para utilizar os computadores e data-show enquanto outros sequer sabem ligar os 

equipamentos. Esta é apenas uma das tantas barreiras que fazem com que o laboratório de 

informática fique, muitas vezes, fechado enquanto as aulas continuam tendo o livro didático 

como referência. 
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O Ensino de Geografia com uso de Tecnologias Educacionais: Sala de Aula 

Invertida/Redes Sociais, como uma Prática Pedagógica 
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Resumo 

 

Neste artigo, discute-se a questão do ensino de Geografia frente às tecnologias educacionais, 

destacando a importância da formação do professor, da busca do conhecimento, e as 

possibilidades de trabalho com os recursos disponíveis na internet; que podem ser acessados 

através de computadores, celulares, Tablets ou Smartphones. O trabalho foi desenvolvido na 

turma de estágio em docência na disciplina de metodologia e prática de Geografia II na 

Universidade Federal de Pelotas, no qual se utilizou de uma rede social como veiculo para 

socializar o conhecimento de forma lúdica, demonstrando então que através ensino hibrido 

utilizando-se aula invertida associada a uma rede social traz benefícios educacionais para os 

educandos, podendo colaborar com o ensino de Geografia tanto na universidade como na 

educação básica. Conclui-se que esses recursos podem contribuir e apoiar o processo de 

ensino e aprendizagem, possibilitando a troca de materiais, salas de discussões assim como o 

diálogo entre alunos e professor sobre os conteúdos tratados, possibilitando ao futuro 

professor contato com essa tecnologia a qual poderá ser utilizada pedagogicamente ou servir 

como estímulo para procurar outros meios de tornar o ensino de Geografia expressivo para o 

aluno.   

Palavras-Chave: Ensino de geografia. Recursos didáticos. Tecnologias educacionais. Sala de 

aula invertida. Redes sociais.  

 

Abstract 

 

In this article, we discuss the issue of the teaching of Geography in the face of educational 

technologies, highlighting the importance of teacher education, the pursuit of knowledge, and 

the possibilities of working with the resources available on the internet; that can be accessed 

through computers, cell phones, Tablets and Smartphones. The work was done in class 

internship in teaching in the discipline of methodology and practice of Geography in II 

Federal University of Pelotas, in which we used a social network as a vehicle for socializing 

knowledge in a playful manner, then demonstrating that through hybrid teaching using 

classroom inverted associated with a social network brings educational benefits for learners, 

and may collaborate with the teaching of Geography in both university as in basic education. 

We conclude that these resources can contribute and support the process of teaching and 

learning, enabling the exchange of materials, discussion rooms as well as the dialogue 

between students and teacher on the discussed subjects, enabling future teachers contact this 

technology which can be used pedagogically or serve as a stimulus to seek other ways to 

make the teaching of Geography significant for the student. 

Keywords: Geography education. Teaching resources. Educational technologies. Inverted 

classroom. Social networks. 
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Introdução 

 

  O trabalho de pesquisa em curso se propõe apresentar alternativas de uso dos recursos 

didáticos digitais para fins pedagógicos nas escolas, mais especificamente no ensino de 

Geografia. Observa se que as famílias têm cada vez mais acesso a instrumentos tecnológicos 

seja em casa com computador, internet, televisores, celulares, smartfones ou fora dos 

domicílios como, por exemplo, em bancos, cinemas e no comércio, exigindo das pessoas 

novas habilidades para lidar com esse mundo cada vez mais informatizado. A escola poderá 

se utilizar do arcabouço tecnológico associado a uma didática adequada para o processo de 

ensino aprendizagem juntamente com a Geografia contribuindo para que o aluno compreenda 

a dinâmica social. 

A geografia é o campo do conhecimento que busca a compreensão do espaço 
produzido pela sociedade suas desigualdades e contradições às relações de produção 

que nele se desenvolve, bem comoa apropriação que essa sociedade faz da natureza, 

no sentido de conhecê-la melhor levando o aluno a sentir sua fragilidade, a fim de 

utiliza lá com uma visão preservacionista. Cabe a Geografia explicar como as 

sociedades produzem o espaço. Conforme seus interesses em determinado momento 

histórico, mostrando que esse processo implica em uma transformação contínua. 

(CASTROGIOVANNI,1990, p.111)  

 

 Quanto à escola percebe-se que, essas novidades têm sido introduzidas através de 

programas governamentais e também pelos professores que percebem na tecnologia digital 

uma oportunidade para tornar suas aulas mais significativas e atraentes e pelos próprios 

alunos que já tem essa prática de utilizar a tecnologia digital no seu cotidiano. Observa-se que 

professores e alunos geralmente são parceiros quanto à introdução ao uso do aparto 

tecnológico em sala de aula.  

É importante destacar que muitas preocupações do fazer pedagógico são parte do 
cotidiano. Ensinar pressupõe aprender. Não se aprende se não houver interesse. A 

construção do conhecimento de vê utilizar formas diferentes de ação proporcionando 

situações que considerem os aspectos fisiológicos, psicológicos e sociológicos do 

aluno a fim de estabelecer um nível de motivação. (CASTROGIOVANNI, 1990, 

p.118) 

 

Observou-se que é ofertada aos docentes uma enorme quantidade de mídias digitais a 

disposição para a o uso em sala de aula, para as diversas disciplinas escolares; 

consequentemente se apresenta um crescente discurso quanto à formação permanente do 

professor e o papel deste e na inserção das tecnologias digitais nas suas respectivas áreas para 

melhorar o processo de ensino aprendizagem. Neste sentido, 
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Mas o que significa ser um professor de geografia bem preparado? Significa 

dominar o conhecimento especifico que envolve está área do conhecimento. 

Significa ter uma visão clara ampla e conscientes da sociedade, adaptando de forma 

criativa a realidade do lugar para que possa selecionar, criar e propor situações  de 

desafio concretas  ao dia-dia  do aluno tornando as aulas atraentes e inovadoras. 

(CASTROGIOVANNI,1990, p.110) 

 

Por esse motivo justifica-se um estudo sobre o ensino de Geografia e recursos digitais 

(tecnológicos) buscando sua aplicabilidade em sala de aula visando contribuir com processo 

de ensino aprendizagem. Pois a escola precisa atender essa demanda conectada com 

conteúdos atualizados as novidades tecnológicas. De acordo com o pensamento de Serres,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Outrora e recentemente, o saber tinha como suporte o corpo do erudito, do aedo, do 

contador de historias. Bibliotecas vivas: esse era o corpo docente do pedagogo. 

Pouco a pouco, o saber se objetivou: primeiro em rolos, em velinos ou pergaminhos, 
suportes da escrita. Depois, partir do renascimento, em livros de papel, suporte da 

imprensa. E hoje, concluindo, na internet suporte de mensagens e de informação 

(SERRES 2013, p.25) 

 

As redes sociais e a sala de aula invertida são um modelo hibrido de aprendizagem, 

onde a primeira parte da aula é virtual através de dispositivos com acesso a internet, e a 

segunda parte presencial em sala de aula desenvolvendo atividades (trabalhos em grupo 

projetos, dinâmicas e discussões). Este é um método compatível a geração de crianças e 

jovens que frequentam a escola que é extremamente conectada e não se adapta mais a escola 

tradicional onde o professor fala e o aluno escuta e “aprende”. 

A revolução tecnológica que está em curso na sociedade híbrida potencializou de 
forma exponencial as possibilidades de se desenvolver a aprendizagem colaborativa 

e a autonomia na construção do conhecimento na e fora da escola. São 

aprendizagens necessárias, para que o sujeito aprenda a aprender para sobreviver na 

avalanche de informações, saiba buscar, selecionar e aplicar o conhecimento. 

(PEÑA; ALLEGRETTI, 2012, p. 102) 

 

A quantidade de informação que se encontra na internet é gigantesca e cresce de forma 

exponencial, lidar com a informação/conhecimento é o grande desafio não só das escolas, mas 

da humanidade; neste sentido vem surgindo um olhar teórico educacional diferenciado que 

busca explicar como aprendemos; resaltando que devido ao desenvolvimento tecnológico 

aprendemos hoje de uma maneira diferente das gerações passadas. 

Um novo olhar teórico-educacional para os novos contextos virtuais que vai ao 

encontro das teorias construtivistas é o ‘Conectivismo’; Siemens define o 

Conectivismo, a partir da ideia de que todo o conhecimento está espalhado por uma 

rede de múltiplas interconexões e que a aprendizagem se dá através da capacidade 

do indivíduo de articular e construir tais interconexões. Em outras palavras, o mundo 

virtual é uma complexa rede de informações interligadas e ao alcance de todos; 

portanto, cabe ao aprendiz selecionar e articular as informações e suas conexões a 

seu favor. Essas conexões também dizem respeito à conexão entre pessoas dentro de 
um mesmo contexto, estabelecendo uma transferência de dados organizacional, 

responsável por alimentar a diversidade. (PEÑA, ALLEGRETTI, 2012, p. 102) 
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A questão é como os professores que estão sendo preparados para essa metamorfose? A 

escola está dando suporte para que as mudanças aconteçam?  Como as disciplinas tradicionais 

estão encarando os desafios do ensino com a tecnologia digital educacional? Neste ponto 

encontra-se o sistema escolar tentando ensinar aquilo que se pensa que a geração que está na 

escola precisa saber.  

Acredita-se que o acesso aos recursos digitais poderia auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem dos futuros alunos dos graduandos em Geografia, que pertenceram à geração 

dos nativos digitais como destaca PASSARELLE; JUNQUEIRA (2012) p.22. “Um nativo 

digital é aquele que nasceu e cresceu com as tecnologias digitais presentes em sua vivência 

como videogames, Internet, telefone celular, MP3, iPod,iPad etc” já o imigrante são os 

professores buscam aprender a  trabalhar com a tecnologia; por este motivo resolveu-se 

propiciar aos futuros professores contato com esse material para que esse possam 

compreender como as crianças e jovens dessa geração aprendem, e assim elaborar atividades 

em sintonia com os alunos que lidam com o conhecimento e as informações de forma 

interativa. 

A sala de aula invertida pode alternativa para os professores a introduzir os recursos 

educacionais digitais na sua prática; tendo em vista que muitas escolas não possuem acesso à 

internet ou a laboratórios de informática, no entanto os alunos convivem com esses recursos 

digitais através dos celulares e dos computadores pessoais fora do ambiente escolar; Então a 

prática de disponibilizar material (vídeos, textos, charges, livros, games...) em uma rede social 

a qual os alunos tenham acesso e utilizar as aulas de Geografia para diálogo e a realização de 

projetos/atividades tornando as aulas práticas/lúdicas e significativas para os educandos. 

 

METODOLOGIA  

         

As atividades descritas se desenvolveram no mês de setembro de 2014, na turma do 

segundo semestre de licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Pelotas, durante o 

estágio em docência na disciplina de Metodologia e Prática em Geografia II, que contém uma 

unidade no seu plano de ensino dedica a aos métodos recursos e técnicas para o ensino de 

Geografia. A turma era composta por 40 alunos da graduação, sendo esse o público alvo da 

pesquisa.  
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 A prática realizada visa auxiliar o processo de ensino aprendizagem disciplina de 

Geografia para ajudar os educandos utilizar o aparato tecnológico disponível juntamente os 

saberes constituídos da disciplina buscando aquisição de conhecimento. No trabalho realizado 

no estágio de docência escolheu-se a rede social facebook como estratégia pedagógica para 

tratar do conteúdo de recursos didáticos para o ensino de Geografia e a sala de aula invertida 

como  um método. 

A metodologia de trabalho deve anunciar as modalidades das diferentes atividades 

que serão desenvolvidas pela docência do professor e daquelas que serão solicitadas 

dos alunos como formas de desempenho acadêmico. Deve então anunciar não 

apenas as formas de atuação do professor, mas também as tarefas que estarão sendo 
atribuídas aos discentes. (SEVERINO, 2008, p.19) 

 

Na primeira parte do trabalho escolheu-se a ferramenta que utilizaríamos (no caso a 

rede social facebook/grupos); na segunda parte desenvolveu-se o trabalho de construção da 

aula invertida, na terceira parte foi realizado o trabalho com a turma de graduação que 

consistiu na aplicação de questionário exploratório, composto de 10 questões relacionadas aos 

recursos didáticos para o ensino de Geografia; posteriormente atividade foi construção de um 

plano de aula e por fim uma avaliação das atividades através de uma questão analítico 

expositiva. 

Para dar suporte a aula invertida precisava-se de um meio virtual que agregasse a turma 

o qual todos tivessem acesso, por isso escolheu-se a rede social facebook o qual seria o 

veículo de comunicação com os alunos; seguindo o pressuposto da escola expandida de 

Harddagh através do uso de redes sociais. 

O uso de redes sociais – juntamente com o conteúdo aberto – prolifera-se através da 

Internet, tornando mais fácil para os professores e os alunos descobrirem recursos 

relevantes e oportunos e compartilhar os seus próprios. Esta tendência tem também 

provocado novas abordagens de aprendizagem, tais como a Sala de Aula Invertida, 

em que grande parte das palestras e do conteúdo acadêmico é oferecida online para 
os alunos acessarem em casa-possibilitando mais tempo em classe para se dedicarem 

a atividades mais práticas e envolventes. (JOHNSON; BECKER; CUMMINS; 

ESTRADA, 2014, p.3- 4) 

 

Buscou-se viabilizar as atividades através da ferramenta grupo (dentro do facebook), 

onde é possível convidar pessoas que tenham acesso a rede e compartilhar com os membros 

do grupo matérias como textos em formatos PDF, doc ou docx, apresentações em Prezi, 

Power Point, links para vídeos no You Tube, ou para simuladores como Phet ou Solar System 

Scope, lançar questionários que podem ser respondidos on-line, enfim uma variedade de 

recursos.  
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As interrelações ocorridas no ciberespaço têm mostrado que as relações entre os 

participantes são de sentimento, emoções e trocas democráticas. O que se procura 

nas redes sociais organizadas em espaços hipermidiáticos, é exatamente a 

partilha/troca de informações, a comunicação de interesses diversos que possam pela 

pesquisa, pelas relações, de amizade, amor, trabalho e de política. As redes sociais 

exigem que nos aprofundamos em conceitos como mediação,consciência, 

interação,criatividade,comunicação, partilha de conhecimentos inteligência e 

interdisciplinaridade.(HARDDAGH,2009,p.76) 

 

O objetivo consistia em tornar os alunos sujeitos do seu aprendizado buscando 

informações/conhecimentos na rede social para sanar dúvidas e inquietações através do 

dialogo com seus pares buscando a sua formação como professores. 

Iniciou-se o trabalho através de um questionário exploratório para conhecer os alunos, 

de posse dos resultados pode-se ter uma noção dos conhecimentos prévios da turma de 

graduação a respeito do conteúdo que seria trabalhado; recursos didáticos métodos e técnicas 

utilizadas no ensino da disciplina de Geografia.  

O resultado mostrou que apesar da variedade de recursos didáticos pedagógicos e 

geográficos que podem ser utilizados para tornar as aulas de Geografia mais significativas e 

lúdicas, os alunos citaram poucos recursos e não demonstraram reconhecer a internet como 

aliada na aquisição de material didático pedagógico. 

Então partindo das deficiências apresentadas no questionário postou-se no grupo do 

facebook exemplos de vídeos, filmes, charges, simuladores e jogos assim como links de 

páginas que oferecem material didático interessantes para o planejamento das aulas. Com isso 

pretendia-se instigar os futuros professores a buscar conhecimentos para que posteriormente 

pudesse desenvolver uma atividade em sala de aula (confecção de um plano de aula) em uma 

tentativa de sala de aula invertida.  

 

A sala de aula invertida (flipped classroom) refere-se a um modelo de aprendizagem 
que reorganiza o tempo gasto dentro e fora da classe, transferindo o protagonismo da 

aprendizagem dos educadores para os alunos. No modelo de sala de aula invertida, o 

tempo valioso de classe é dedicado ao aprendizado mais ativo, com base em projetos 

onde os alunos trabalham juntos para resolver desafios locais ou globais — ou 

outras aplicações no mundo real — para ganhar uma compreensão mais profunda do 

assunto. Ao invés de o instrutor usar o tempo de aula para fornecer informações, o 

trabalho é feito por cada aluno depois da aula e pode assumir a forma de assistir a 

palestras, ouvir podcasts, folhear conteúdo de e-books ou colaborar com seus pares 

em comunidades online. (JOHNSON; BECKER; CUMMINS; ESTRADA, 2014, 

p.5) 
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A aula invertida composta por dois momentos o da utilização da internet para 

disponibilizar o conteúdo (material) e um segundo momento e em sala de aula desenvolvem-

se atividades práticas; como por exemplo, o plano de aula que foi proposto aos estudantes da 

graduação.  

Os grupos de estudo nas redes sociais na ideia de sala de aula expandida / sala de aula 

invertida / ensino hibrido; proporcionam aos alunos de Geografia levantem discussões sobre 

os conteúdos, prevalecendo o trabalho colaborativo em função das discussões simultâneas, 

quando se utiliza esse método os estudantes são engajados na resolução de problemas, 

buscando um pensamento critico e ativo no processo de ensino aprendizagem. 

Na aula seguinte a da disponibilização do material no grupo foi proposto aos 

graduandos futuros professores que elaborassem um plano de aula (projeto) utilizando-se dos 

recursos e métodos e técnicas que pesquisaram e tiveram a aceso através do grupo; 

pretendendo fazer os alunos pensarem a cerca das questões da articulação do saber geográfico 

com os recursos tecnológicos disponíveis. 

No ensinar –aprender, o professor aprende em um movimento que é incessante.Ora 

ele desenvolve determinado aspecto que se desdobram em uma temática em curso, 

ora,logo adiante,ele encontra outro viés que passa a ser-lhe mais significativo.Busca 

recuperar o sentido que por vezes lhe escapam nos atalhos do procedimento que vão 
se desencadeando-se.( KIMURA,2010,p. 182) 

  

No desenvolver-se da atividade a turma se dividiu em grupos, cada grupo se encarregou 

de elaborar uma proposta de trabalho para um ano ou série do ensino fundamental, utilizando-

se de um recurso, método ou técnica. Entre esses métodos estavam os da ciência geográfica 

que consistem no estudo do meio, na leitura da paisagem, construção de maquetes, as 

oficinas, as aula de campo e a pesquisa.  

A professora da disciplina buscou estimular os alunos para a pesquisa e interação com 

os colegas e o uso da tecnologia. O objetivo desta atividade consistiu em motivar os alunos ao 

autoestudo, acessar os materiais disponibilizados no grupo e a encontrarem soluções para os 

problemas que surgirem em decorrência do planejamento da aula; assim construindo o seu 

aprendizado juntamente com os colegas.  

Quando ao aprender destaca-se que “a complexidade de aprender esta muito ligada a 

usar o que se aprendeu não como quem repete uma frase, mas como quem é capaz de 

operacionalizar, em contextos diferentes, aquilo que, de certa forma, num único contexto 

desenvolveu.” (ANTUNES, 2013, p.183). Confirmando a importância das atividades praticas 

para a interiorização dos conhecimentos e para um aprendizado significativo. 
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O trabalho realizado pelos alunos foi apresentado à turma assim foi possível discuti-los 

e avalia-los quanto à didática e uso de recursos disponíveis e também para que os grupos 

contribuíssem para aprimorar a prática pedagógica dos colegas. Posteriormente todos os 

projetos/planos de aula foram disponibilizados para os demais colegas pelo grupo do 

facebook no sentido de criar um banco de dados de materiais didáticos para os futuros 

professores. 

Avaliação final da unidade consistiu em uma questão analítica expositiva, onde os 

alunos tiveram que dissertar sobre recursos didáticos para as aulas de Geografia, de posse 

das respostas foi possível traçar um paralelo evolutivo do questionário exploratório a aula 

final.  

O desenvolvimento das questões analítico - expositivas leva a uma reflexão das 

correntes reprodutivistas, da organização epistemológica do sistema, que 

aprenderam assim e então devem ensinar assim. Todos temos uma história de 

aprender e responder. Nós fomos formados em um ensino que parte de um 
raciocínio mais simples para um menos complexo. Para romper com essas ideias, 

temos que encontrar caminhos, buscando alternativas de não dissociar o ensino da 

pesquisa, pois se impede a organização do conhecimento cientifico. Deve-se 

trabalhar com um ensino que busque a indagação, a duvida, que instrumentalize o 

aluno a pensar e ter independência intelectual, que lhe possibilite a construção e a 

busca continua do próprio conhecimento. (LUCAS, 1998, p.24) 

 

 Neste sentido notou-se na analise das respostas dos instrumentos avaliativos 

(questionário exploratório/questão analítico expositiva) que a maioria dos alunos agregou 

conhecimentos; pois, na dissertação da questão foi citado uma quantidade maior de recursos 

didáticos (digitais ou não) para o ensino da disciplina de Geografia, destacando a futura 

aplicabilidade destes  nas práticas em sala de aula. 

Os alunos relataram a importância de se oportunizar o contato com dos recursos 

didáticos digitais (mídias) disponíveis na internet durante a formação acadêmica do 

professor, pois esses materiais chamam a atenção das crianças e jovens, que por sua vez 

poderão interagir nas escolas. Os graduandos, resaltando também o valor de poder 

confeccionar os planos de aula, ou seja, uma prática pedagógica, e apresentar aos colegas, 

recebendo críticas sugestões e elogios, pois pensam que este tipo de atividade pode dar 

suporte a futuras atividades profissionais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Notou-se na questão de avaliação final o progresso dos alunos quanto ao 

reconhecimento dos recursos didáticos disponíveis para as aulas de Geografia, eles agregaram 
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mais conhecimento comparando com o questionário inicial o que pode ser observado pelo 

número de recursos citados em quantidade e variedade, demonstrando assim que tomaram 

conhecimentos de materiais que poderão auxiliar em aula quando estes forem exercer a 

profissão. 

 

 

O planejamento é indispensável e permite visualizar quais dos conteúdos 

trabalhados podem ser cobrados. Instrumentos de coleta de dados para a avaliação 

da aprendizagem permitem que o educador observe o desempenho do aluno em sua 

aprendizagem. Alguns desenvolvimentos do educando são visíveis por meio dos 

sentidos do educador, porém, outros precisam ser aprofundados para ter a certeza da 

aprendizagem. (BÖSING;STRIEDER, 2011, p.46) 

 

Os planos de aula elaborados pelos grupos trouxeram recursos diversificados, como por 

exemplo, possibilidade de utilização de vídeo, música assim como de saídas campo e 

elaboração de material lúdico com as crianças. Os grupos se utilizaram dos subsídios que 

foram postados no facebook e procuram também outros materiais, resultado das suas próprias 

pesquisas e criatividade. A turma mostrou-se esforçada e colaborativa realizando as atividades 

com empenho e buscando aprimorar os seus trabalhos para que possam ser utilizados em sala 

de aula. 

Muitos professores desconhecem a variedade de material didático principalmente 

aqueles que se utilizam da internet e das novas tecnologias que podem ser utilizados em sala 

de aula o que é preocupante, pois, estes fazem parte da vida das crianças e jovens são atrativos 

e significativos para eles, pois refletem o cotidiano desta geração que já nasceu na frente de 

telas. 

 Passarelle e Junqueira no livro Gerações interativas Brasil de 2012, destacam que a 

geração que se encontra na escola cresceu na frente de quatro telas: a TVs e, os videogames, 

os celulares os computadores, resaltando que é preciso conhecer estes dispositivos para que 

possamos manter o contato com as crianças e jovens, entre essas telas as que vem tendo maior 

destaque é o computador e o celular com acesso a internet essas se caracterizam como telas 

individualizadas de uso pessoal e personalizado. 

Acredita-se que os futuros professores tem um enorme leque de recursos que poderá 

tornar as aulas de Geografia muito mais significativas e atrativas para os educandos; estes 

terão de se manter atualizado quanto às telas e seus usos, pois, a tendência é os recursos 

passem a ser cada vez mais elaborados trazendo novas possibilidades de trabalhar com o 

conteúdo. Sendo assim acredita-se que professor não desaparecera mais terá que re-significar 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 96 
 

a sua prática para atender as necessidades dos educandos que buscam entender os conteúdos 

geográficos para compreende o espaço e suas transformações. 

 

CONCLUSÃO  

   

 O estágio mostrou-se como uma oportunidade de socializar os recursos didáticos na 

para o ensino de Geografia assim como a metodologia da sala de aula invertida, apresentando-

se subsídios para as práticas dos alunos da graduação futuros professores.  

 Os pesquisadores e professores precisam fornecer aos graduandos subsídios, 

instigando-os a pesquisar os recursos didáticos disponíveis que podem possibilitar uma 

melhora na sua prática pedagógica, acredita-se que as contribuições tanto em sala de aula 

quanto através do grupo do facebook proporcionaram a esses futuros professores meios para 

qualificar as suas aulas e também a vida acadêmica, pois, tendo essa base de conhecimentos 

os alunos graduandos serão capazes de planejar aulas mais instigantes que estimule o 

aprendizado de seus alunos. 

A pesquisa sobre recursos didáticos e metodologias para o ensino de Geografia 

encontra-se em andamento e pretende-se aplicar essa metodologia da aula invertida em turmas 

de Geografia do ensino básico. O estágio em docência mostrou-se como uma oportunidade de 

trabalhar esta metodologia de aula invertida a qual desenvolve-se na dissertação de mestrado. 

 Conclui-se então que a educação é um processo que pressupõe-se que haja um 

comprometimento entre professores e alunos com o processo de ensino aprendizagem.Neste 

sentido destaca-se a viabilidade desta prática da aula invertida na graduação pois, permite  ao 

professor utilizar-se de práticas inovadoras que ajudam os  educandos  a compreender melhor 

a Geografia assim como as relações sócio-espaciais.  
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Resumo  

O presente estudo teve como objetivo observar o impacto dos cursos de formação continuada 

na área de inclusão de sujeitos com deficiência visual na rede regular de ensino brasileiro e 

como evoluiu o trabalho dos professores que freqüentaram o curso de Cartografia Tátil 

ministrado na UFPEL, em 2012 e 2013. Para isso, além da revisão bibliográfica, foram 

realizadas observações das aulas do curso e entrevista com professores participantes que 

atuam na rede pública. Neste estudo foi revelado que não só houve um avanço na qualidade 

das aulas, não somente para os alunos com deficiência visual, mas para os demais também. A 

inclusão como inovação na época moderna, tem na Cartografia Tátil um importante recurso 

para acessibilidade e entendimento dos mapas geográficos, auxiliando os professores na 

confecção de matérias didáticos alternativos de baixo custo.                                                                                  
Palavras-chave: Cartografia Tátil. Educação Inclusiva. Formação Continuada.   

 

Abstract 

 

The present study aimed to observe the impact of continuing education courses in the area of 

inclusion of subjects with visual impairment in regular network of Brazilian education has 

evolved and how the work of teachers who attended the course taught in UFPEL Tactile 

Cartography in 2012 and 2013 Thus, besides the literature review, observations of the course 

lectures and interviews with participating teachers working in public schools were conducted. 

In this study it was revealed that not only was there an improvement in the quality of the 

lessons, not only for students with visual disabilities, but for others also. The inclusion and 

innovation in modern times, has the Tactile Cartography an important resource for 

accessibility and understanding of geographical maps, assisting teachers in making teaching 

materials for alternative low cost. 

Key-words: Tactile Cartography. Inclusive Education. Continuing Education. 

 

 

 

 Introdução 

 

A inclusão envolve a reestruturação das culturas, políticas e práticas escolares, devem 

rever suas ações, que eram até então elitistas e excludentes. Precisa-se estar atento de que a 

inclusão é um longo processo e não ocorre por modismos ou decreto.    
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A inclusão de um aluno com características diferenciadas numa turma que se diz 

comum deve-se criar mecanismos que o sujeito se integre socialmente, emocionalmente com 

seus colegas e professores e com plena participação dos objetos da cultura e do conhecimento. 

Os alunos deficientes visuais precisam de uma política de inclusão, pois a mesma não consiste 

apenas na permanência física desses alunos, sendo exigido que a escola crie e se 

responsabilize, criando espaços inclusivos. Buscando dessa forma que não é o aluno que deve 

se moldar ou se adaptar à escola, mas a escola consciente de sua importante função coloca-se 

a disposição do aluno. Este projeto abordou uma pesquisa de mestrado que apresentou a 

importância da educação inclusiva para todos com ênfase no aluno deficiente visual. Na 

minha trajetória acadêmica, sempre observei o quanto é deficitário a inclusão real de alunos 

ditos diferentes.   

A problematização teve como objetivo geral compreender os impactos da formação  

continuada de professores em contexto de educação tendo, como referência empírica o 

projeto: “Atendimento Educacional Especializado: Formação de  Professores em Cartografia  

Tátil”. Sendo assim, a educação de alunos deficientes visuais desenvolvida num viés 

inclusivo.  

A inclusão é uma inovação na época moderna, porém sua correta implantação e 

utilização é um processo lento e que exige comprometimento, é uma ação em conjunto, que 

engloba família, sociedade, comunidade e escola. Desta forma, se observarou as experiências 

formativas ao longo do curso, com ênfase na interação em seus desdobramentos na prática  

opcional, sendo importantíssimo salientar que foram identificados  na pesquisa os impactos na 

formação continuada na concepção dos professores cursistas. 

Entender a educação inclusiva é uma das propostas do curso de formação continuada 

de professores em Cartografia Tátil, em primeiro lugar dar-se-á entender que a proposta não 

foi criada apenas para determinados alunos e sim para todos, sem distinção. A nossa condição 

humana parte do princípio que somos diferentes.  

Pensamos do jeito diferente, agimos de forma diferente, simplesmente porque 

aprendemos e vivemos no mundo de forma diferente. Para pensar seriamente na prática da 

inclusão deve significar a tomada de consciência da diversidade dos alunos valorizando-a. 

Sabemos que as escolas “ditas” inclusivas são escolas para todos, implicando em um 

sistema educacional que tenha a reconhecer e atenda com respeito às diferenças e às 
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necessidades de qualquer aluno. Um dos parâmetros principais apresentados pelo MEC 

(Ministério da Educação e Cultura) diz que “na perspectiva da educação inclusiva, o foco não é a 

deficiência do aluno e sim os espaços, os ambientes, os recursos que devem ser acessíveis e responder à 

especificidade de cada aluno (MEC, 2014). Logo é importante  investir  na  acessibilidade  dos  

materiais pedagógicos, dos espaços arquitetônicos e  prioritariamente no desenvolvimento de 

profissionais capacitados,  para  atender  a  demanda  da  inclusão.  

 Observando por esse prisma, não apenas os deficientes visuais ser ajudados e sim 

todos os alunos que por infinitas causas, apresentem dificuldade de aprendizagem e de 

desenvolvimento. A pesquisa teve por base uma inquietação e questionamento sobre o que 

seria uma educação para “todos”. Outro fator de extrema importância foram as contribuições 

relevantes de Vygotsky e Freire, a partir de uma abordagem sociocultural, e o diálogo com 

outros autores a fim de observar qual a aplicação dos mesmos tem no cotidiano escolar desses 

alunos. Para que se tenha uma efetiva inclusão é necessário que se tenha integração do aluno 

na classe para que a aprendizagem aconteça. Há um longo caminho a ser percorrido na 

educação até que as diferenças comecem a serem entendidas como algo comum, e 

aprendamos a respeitá-las e valorizá-las livres de qualquer comparação.  Para que isso 

aconteça, é extremamente considerável os cursos de formação continuada de professores e sua 

aplicação no ensino de Geografia e Cartografia para pessoas com deficiência visual na escola. 

Ainda existe a necessidade de maior formação para os professores no que tange a sua 

atuação na educação inclusiva, pois muitas vezes aparece ainda somente como uma proposta 

apenas para deficientes, desconsiderando a integração dos inclusos, sem acreditar em sua 

aprendizagem.  As pessoas confundem inclusão com inserção para Maria Teresa Montoan 

(2005) “Inclusão é o privilégio  de  conviver  com  as  diferenças”.  Agora, pensar que  é  

privilégio  na inclusão a socialização, tendo como ideia de que é o suficiente,  assim acaba-se 

por limitar a leitura do mundo a sala de aula. Para que as  escolas desenvolvam um trabalho 

de qualidade, que realmente contribua para o processo de inclusão, pautando seu trabalho para 

que todos participem no processo de aprendizagem, é necessário que a escola  promova 

eventos, desenvolvendo a cultura, a participação, contando com toda a comunidade e 

buscando sempre outras medidas que permitam a inclusão de fato. No  sistema  inclusivo,  

encontramos  barreiras,  que  se  resolve  através  da sociedade,  pois  todos  nós  somos  

responsáveis  pela  prevenção  de  exclusões  e preconceitos,  assim  como  somos  

responsáveis  para  que  sejam  eliminados  os  já existentes.   
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De acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 os alunos com necessidades  

educacionais  especiais devem, preferencialmente,  ser  matriculados  e  frequentar  turmas  de  

ensino  regular. Entretanto,  sabemos que a inclusão não acontece como tem que ser. As ideias 

de Paulo Freire e Vygotsky serão abordadas como referenciais muito importantes nesta 

pesquisa. 

A formação dos professores em Cartografia Tátil na perspectiva inclusiva tem como  

base  o  processo  de  mediação  do  deficiente  visual  para  sua  perfeita autonomia. 

O curso analisado nesta pesquisa foi oferecido para profissionais de todas as áreas e 

níveis da Educação Básica, denominado Curso de Formação de Professores em Cartografia 

Tátil, o qual faz parte da Rede Nacional de Formação de Professores (RENAFOR), com 

recursos da SECADI – Secretaria de Educação Continuada Alfabetização, Diversidade 

Inclusão. Este curso foi realizado na Universidade Federal de Pelotas com o objetivo de 

capacitar os professores para o trabalho com deficientes visuais cegos e com baixa visão com 

base no recurso tátil sob organização dos professores do LACEA – Laboratório de Cartografia 

e Estudos Ambientais. 

Entre os objetivos deste trabalho, o principal foi compreender os  impactos  da  

formação  continuada  de  professores  em contextos  de  educação  inclusiva  tendo  como  

referência  empírica  o  projeto “Atendimento Educacional Especializado: Formação de 

Professores em Cartografia Tátil”. 

Para  o  dicionário  inFormal  (SP)  em  23/02/2009  inclusão,“Do  verbo  incluir  (do  

latim includere), no sentido etimológico, significa conter em, compreender, fazer parte de, ou 

participar de.  

Assim, falar em inclusão escolar é falar do educando que está contido na escola, ao 

participar daquilo que o sistema educacional oferece, contribuindo com seu potencial para os 

projetos e programações da instituição. 

Inserção segundo o dicionário inFormal (SP) em 22/05/2013 é “O que está dentro de 

algo”. 

2 Revisão Bibliográfica 

Há  desde  os  anos  80,  nas  escolas  de  Ensino  FUNDAMENTAL  e  MÉDIO 

propostas  de  mudanças  e  renovação  da  Geografia.  Segundo  Vesentini  (2004)  as 
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referidas propostas passam por experiências diversificadas de ora renovar dentro da Geografia  

tradicional,  ora  de  provocar  mudanças  radicais.  Nesse  sentido,  a Geografia Escolar vem 

experimentando um período rico e complexo de pluralidade de caminhos, que coincidem com 

as discussões do sistema escolar como um todo, não se limitando a aula dessa disciplina. 

Nas propostas de ensino mais recentes, nota-se uma ênfase nas atividades que 

permitem a construção do conhecimento por parte do aluno, “uma preocupação em superar 

uma visão de ensino reprodutor de conhecimento, em levar as pessoas a  pensarem  por  conta  

própria,  em  permitir  a  construção  de  novas  compreensões sobre o mundo” 

(CAVALCANTI, 2002, p.18). 

Nesse sentido, o professor de geografia tem um papel importante, pois deve ser o 

mediador no ensino e, para isso, ele necessita ler de forma analítica o espaço geográfico 

compreendendo que a Geografia é uma ciência que pesquisa o espaço construído pelos 

homens, num movimento em que a sociedade estabelece relações com a natureza, muitas 

vezes contraditório. Como mediador o professor poderá criar situações  no desenrolar do  

processo educativo  que  favoreçam  essa  compreensão por parte dos estudantes.   

A  Cartografia  como  linguagem  da  Geografia,  é  uma  forma  de  representar 

análises e sínteses geográficas. Permite a leitura de fatos e fenômenos geográficos pela sua 

localização e pela explicação dessa localização, possibilitando, assim sua especialização. 

Sendo parte da Geografia, ela se torna um importante conteúdo do ensino podendo facilitar e 

ampliar a análise do espaço estudado, sem contar que os alunos têm em geral um interesse 

acentuado por mapas. 

Com  relação  à  formação  continuada  de  professores  pode-se  afirmar  que  a 

qualidade do ensino, as reformas educativas e as renovações pedagógicas passam pela  

formação  inicial  e  continuada  de  professores.  Nesse  sentido  vale  destacar  a colocação 

de Guerreiro 

É por meio de uma formação de professores que mudanças metodológicas de  ensino  

chegam  às  salas  de  aula.  Os  professores  necessitam  de  uma base  teórico-  conceitual  

sólida  tanto  na  área  específica  do  conhecimento pela qual tem mais interesse (e no nosso 

caso é a Geografia), quanto nas teorias pedagógicas e psicológicas para que o processo de 

aprendizagem discente efetivamente ocorra na sala de aula (Guerreiro, 2004, p.23). 
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As  pesquisas  atuais  sobre  formação  de  professores  valorizam  o  que  se denomina 

professor reflexivo e em oposição à lógica técnica que marcou o trabalho e a formação de 

professores. 

 

3 A  importância  de  professores  que  mediam  suas  práticas  com  base  na educação 

continuada na área de Cartografia Tátil 

A inclusão dos alunos com deficiência consiste na maneira como o educador renova  

suas  práticas.  A  atualização  e  formação  de  professores  é  um  elemento fundamental para 

na melhoria da qualidade de ensino nas classes escolares. 

Sabemos  que  os  cursos  de  licenciatura  em  geral,  não  abordam suficientemente o 

tema que é de extrema importância. Assim a questão que norteia a inclusão do aluno com 

deficiência na sala comum, resultando  que seu potencial muitas vezes não é desenvolvido 

pela falta de práticas pedagógicas que valorizem e sejam significativas e que levem em 

consideração as suas especificidades. 

Segundo Castellar (2003):  

[...] se  envolve  e  participa  mais  quando  sente  necessidade  de  refletir  sua 

prática.  A dificuldade,  e  a  fragilidade  dos  cursos  de  formação  inicial  e  às 

resistência às mudanças, pois mudar significa rever sua postura diante do mundo e 

as relações sociais existentes (CASTELLAR, 2003, p, 107). 

Aqui a autora nos faz refletir na importância de um saber aberto e dinâmico para 

mobilizar o estudante, o saber não poderá ser estático e fechado, significa que os  professores  

sejam motivados  e  envolvidos  no  processo.  Para isso, o  professor deve  tomar  consciência  

de  seu  papel,  compreendendo  pedagogicamente.  Qual o papel da aula diária para o 

educador, talvez, outra dimensão de sua prática em sala de aula (CASTELLAR, 2003, p. 109). 

O  curso  de  formação  continuada  em  Cartografia  Tátil  da  Universidade Federal  

de  Pelotas  destaca-se  por proporcionar aos  professores  da  rede  pública, além de materiais, 

palestras, cursos e oficinas que colaboram para que o educador torne-se  preparado  e  

reflexivo  sobre  sua  prática  docente  e,  desenvolvendo atividades no ensino de Geografia.  

 

 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 105 
 

4 Defectologia 

A defectologia na Rússia, data no inicio do século XX, pois Vygotsky marcou seus 

estudos teóricos gerais, sendo que muitas leis, foram desenvolvidas com base no  estudo  de  

várias  anomalias.  Os  principais  conceitos  de  sua  teoria  histórico-cultural  começam  a  

ser  elaborados  a  partir  de  seus  estudos,  pois  acreditava   que apenas ao compreender o 

desenvolvimento da criança a com deficiência, ocorreria a elaboração de sua teoria geral do 

desenvolvimento humano que esteve intimamente observado pelo ponto de vista somente 

orgânico, sendo que essa forma de perceber o homem  limita sua aprendizagem e seu 

desenvolvimento e uma herança genética, as condições orgânicas saudáveis ou simplesmente 

ao nível de maturidade biológica adequada. 

No século XIX e XX,  ainda  encontramos  fortes  ressonâncias  na contemporaneidade  

e  a  educação  da  pessoa  com  deficiência  tinha  como  principal meta voltar para uma 

intervenção medicamentosa e/ou corretiva, sempre buscando basear-se nas condições 

orgânicas, seno tratado o "defeito" por meios terapêuticos.  

Vygotsky (1989) afirmava que esse era um meio equivocado de tratar a deficiência, e 

apesar de grandes estagio na concepção da mesma, o treinamento sensorial era a base  para  a  

educação,  pois  a  crença  de  que  o  cego  nasce  sem  "visão",  mas  é compensado  com  

habilidades  fantásticas  de  outros  sentidos,  ocasionando  uma intensificação do 

desenvolvimento dos mesmos (tato, percepção...) assim que seu déficit fosse compensado. 

Aqui a compensação é puramente fisiológica. 

Muitas  pesquisas  revelam  a  grande  capacidade  que  as  pessoas  com deficiência 

visual aprendem, tendo possibilidades de ampliarem seus conhecimentos que  vão  além  do  

treinamento  sensorial. O  conceito  de  compensação  sobre  a deficiência está nas ideais de 

Vygotsky (1989); citando os estudos de Adler sobre a transformação do organismo, que é 

visto como defeito. Se,  por  causa  de  uma  anormalidade  morfológica  ou  funcional,  

qualquer organismo tem uma queda pequena na operação normal, então o sistema nervoso  e  

o  aparelho  mental  assumem  a  tarefa  de  compensação  para  a função prejudicada do 

órgão. Eles criam uma superestruturação psicológica sobre  o  órgão  em  mau  funcionamento  

e  esta  superestrutura  luta  para escorar  o  organismo  em  seus  pontos  enfraquecidos  e  

ameaçados (VIGOTSKI, 1989, p.4).  
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Segundo Vygotsky, para essa compensação, há uma interferência social, isto é, os  

cegos  adquirem  e  vão  desenvolvendo-se  por  meio  de  interação  social,  o homem  vence  

sua  deficiência  antes  no  campo  social  e mais  adiante no  biológico.  

Afirma Adler, que o sistema nervoso central compensa a perda cerebral (PICOLLO, 

2010). Vygotsky distingue  a deficiência primária, da causa orgânica e a secundária, de 

natureza social. O destino das pessoas não é determinado pela sua deficiência e sim  pelas  

suas  interações  sociais.  Um  exemplo  de  que  o  cego  não  sente  sua cegueira  de  uma  

maneira  patológica,  mas  sim  a  sua  experiência  social,  e  o  que transforma em infortúnio, 

é a superproteção e a rejeição. 

Vygotsky  cria  possibilidades  de  ver  a  deficiência  de  outra  forma,  rompendo com  

a lógica da falta/compensação, para os processos de interações/possibilidades/transformações. 

 Seu pensamento é relevante e importante no contexto da  pesquisa  num  processo  de  

mediação  nos  cursos  de  formação  continuada  de professores  que  serão  os  mediadores  

no  processo  de  ensino  aprendizagem  pros alunos deficientes visuais em sala de aula. 

Para Vygotsky, deve-se organizar a educação pra cegos da mesma forma que há  sem  

deficiência.  A  perspectiva  histórico-cultural  estimula  não  a  reprodução  de conteúdos,  

mas  tem  como  prioridade:  desempenhar  o  papel  da  transformação  do homem, ampliando 

a s formas do aluno de interpretar e atuar no mundo. Sendo a escola grande contribuidora para 

a construção da subjetividade, criando capacidade de todos irem além de si mesmos 

(NEWMAN; HOLZMAN, 2002). 

5 Metodologia 

A  presente  investigação  se  tratou  de  um  estudo  qualitativo,  constituindo-se 

através análise e da discussão dos cursos de formação continuada de professores e sua 

aplicação no ensino de Geografia e Cartografia para pessoas com deficiência visual  nas  

escolas  públicas  que  fazem  a  inclusão  e  tiveram  educadores  que participaram  dos  

cursos  de  formação  continuada  de  professores,  oferecido  pela UFPEL, a metodologia  da 

pesquisa está pautada numa concepção histórico cultural.  

Histórico por entendermos que o ser humano faz parte da história e é resultado das 

relações  sociais,  que  se  entende  por  relação  intrapessoal.  Sendo  assim,  nesse sentido, o 

ser humano está em constante relação dialética com seu mundo interior e seu mundo exterior. 

É o social que forma o indivíduo, bem como o individuo que forma o social.  
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Como nos aponta Vygotsky (1995 p.62)  “estudar  algo  historicamente  significa  

estudá-lo  em  movimento.  Esta  é  a exigência fundamental do método dialético cultural” 

porque de acordo com Vygotsky (1995),  a  cultura  dá  novas  formas  de  conduta,  de  

comportamento  e  modifica  a atividade das funções psíquicas do individuo. O  olhar do 

pesquisador deve ser para o todo e não para uma parte somente da situação das relações das 

pessoas. 

A perspectiva  histórico-cultural  é  ampla,  sendo  que  a  mesma  conduz  sua análise 

do objeto do estudo, relacionando a todos às partes e cada parte em relação aos  demais,  

todos  envolvidos  nesse  processo,  ou  seja,  não  se  detém  apenas  em uma estrutura física, 

mas amplia seu olhar, para as relações que estão ocorrendo e influenciando  o  objeto  de  

estudo.  Analisa as relações  entre  os  indivíduos  e  o individuo em particular, sua formação 

histórica, sua constante transformação social, cultural, material, aprofundando diferentes 

aspectos do desenvolvimento do homem e da vida humana, principalmente a atividade 

mediada. Na pesquisa será também compartilhada dessa visão histórico-cultural do 

aprendizado do deficiente Visual em sala de aula, razão pela  qual  serão  realizadas  

entrevistas  semi-estruturadas.  O professor, nessa análise  como  sujeito  histórico,  produtor  

de  cultura,  portanto  na análise de dados, entende-se  o professor como sujeito histórico, 

produtor de cultura e sua mediação. 

Como aponta Martinelli (1994), a pesquisa qualitativa trabalha com referencia em três 

princípios: o reconhecimento da singularidade do sujeito, a importância de conhecer a 

experiência social desse, o ato de conhecer o modo de vida do sujeito e todo  o  conhecimento  

de  sua  vida  social.  Portanto, buscando -se  nesses  três pressupostos considera-se 

fundamental avaliar o nível de inclusão real nas escolas a  partir  do  curso  ofertado  de  

formação  continuada  de  Cartografia  Tátil  como  está sendo a prática dos professores que 

frequentaram o mesmo. 

A  pesquisa  qualitativa  se  empenha  em  mostrar  a  complexidade  e  as contradições  

existentes  nos  fenômenos,  bem  como  a  imprevisibilidade  e  a originalidade  criadora  das  

relações  interpessoais  e  sociais.  Esta  pesquisa  valoriza aspectos  qualitativos  que  expõe  

a  complexidade  da  vida  humana,  procurando evidenciar significados ignorados na vida 

social. Neste sentido, parte do fundamento de  que  há  uma  relação  dinâmica  entre  o  

mundo  real  e  o  sujeito,  expressa-se  no vínculo  indissociável  entre  o  mundo  objetivo  e  

o  subjetivo  do  sujeito  (CHIZOTTI, 2001).  
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Pesquisar qualitativamente é superar os limites das análises quantitativas que revelam  

a  dimensão  dos  fenômenos,  mas  não  dão  visibilidade  a  vivencia  dos sujeitos. Para tanto, 

é preciso estar sensível  a esses fenômenos e significados deles advindos.  Dentro  da  

abordagem  qualitativa  a  pesquisa  será  de  estudo  de  caso, pesquisa ação. 

Diante  do  exposto  até  aqui,  compreendemos  que,  para  uma  pesquisa temática,  a  

melhor  tipologia  de  investigação  é  a  qualitativa,  por  demonstrar  a necessidade da 

compreensão de aspectos subjetivos, relacionais e conjunturais, o que somente com números 

não pode ser decifrados. 

No  período  de  observação,  pôde-se  notar  que  os  professores  em  geral, possuíam  

pouco  conhecimento  sobre  as  especificidades  dos  estudantes  com deficiência visual que 

estão incluídos nas escolas da rede pública, e  que quando se deparam  com  esses  estudantes,  

não  sabem  como  trabalhar  determinados  temas com eles, principalmente quando envolve a 

utilização de representações gráficas.  A observação também é uma importante ferramenta 

para chegarmos a uma ideia do que está sendo trabalhado e contribui para o procedimento 

metodológico. Importante  salientar,  que  percebeu-se  uma  evolução  no  decorrer  do  curso 

sobre as técnicas utilizadas pelos cursistas  que as atividades práticas estimulam a criatividade 

dos educadores e os incentivam a criar atividades mais dinâmicas para a  sala  de  aula.  

Também  são  proporcionados,  através  das  oficinas,  reflexões  de como  a  cartografia  tátil,  

pode  auxiliar  no  ensino  de  Geografia  quando  a  mesma  é trabalhada de maneira mais 

significativa e dinâmica para os alunos. 

6 Resultados 

Foi possível observar que entre alguns objetivos das oficinas do curso de Cartografia 

Tátil, o principal era  apresentar conceitos Geográficos e Cartográficos que permitam aos 

docentes a utilização do material cartográfico tátil, no ensino de Geografia dos territórios de 

nosso respectivo país junto aos alunos com deficiência visual. Na apostila projetada para o 

curso, foi feita a apresentação do tema estudado, introdução ao estudo da Cartografia 

(conceitos), divisão da Cartografia, conteúdos referentes  a orientação e localização, 

coordenadas geográficas, fusos-horários, escala,  unidades de medida, interpretação  e  uso  de  

mapas.  Para  cada  um  dos  temas  desenvolvidos  foram elaborados  exercícios  específicos  

com  ênfase  na  sua  aplicação  para  alunos  DVs.  
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O  curso  teve  duração  de  4  horas  semanais  e  contou  com  uma professora  de  

larga  experiência  da  escola  Braille,  que  fazem  parte  da  instituição para pessoas com 

deficiência visual, totalizando 60 horas aula. 

O objetivo geral do  curso  de formação em Cartografia Tátil,  foi buscar uma 

formação de professores  uma melhora na  sua prática, que posteriormente, irão se 

transformará  em agentes multiplicadores  nas suas  respectivas escolas. Buscou-se 

compreender a importância do material didático tátil ao apoio dos processos de 

ensino/aprendizagem,  assim  como  a  importância  das  novas  tecnologias  nos processos  

educativos  de  pessoas  deficientes  visuais.  No  curso,  foi  mostrado  o panorama  sobre  

educação  inclusiva  e  as  experiências  com  as  avaliações  de materiais  didáticos  táteis.  Os  

professores  teciam  considerações  acerca  das vantagens  e  desvantagens  de  sua  utilização  

com  alunos  deficientes  visuais,  bem como  várias  sugestões  no  tocante  à  produção  de  

mapas  e  sua  aplicação pedagógica. 

Realmente  a  experiência  com  os  cursos  demonstrou  a  importância  da formação  

continuada  de  professores  e  da  possibilidade  de  espaços  de  trocas  de experiências, com 

destaque para a educação especial, pois: os  conhecimentos  sobre  o  ensino  de  alunos  com  

necessidades  e educacionais especiais não podem ser de domínio de alguns especialistas e 

sim  apropriada  pelo  maior  número  possível  de  profissionais  da  educação, idealmente por 

todos (PRIETO, 2006 p.58). 

Outro aspecto importante é o trabalho durante as oficinas e cursos com temas 

relacionados  à  cartografia,  que  segundo  Cavalcanti  (2002)  é  um  dos  temas  que mesmo  

se  destacando  na  prática  da  Geografia  na  escola  é  apontado  entre  os professores com 

um dos que mais apresenta dificuldades na sala de aula;  Muitos  professores  reclamaram  da  

ausência  de  material  um  fator extremamente  complicador.  As  representações  táteis  

gráficas  sempre  foram  bem recebidas pelos educadores, que buscavam ampliar a sua visão 

teórica discutindo as  práticas  que  foram  propostas.  No  momento  em  que  as  atividades  

práticas  são realizadas, elas proporcionam um grande desafio aos professores  enriquecendo 

sua prática pedagógica em si. 

Sendo  as  possibilidades  de  recursos  didáticos,  utilizando  materiais  de  fácil 

acesso  e  bem  simples  também  foi  um  aspecto  muito  valorizado,  é  Importante enfatizar 

que os professores demonstraram, no andamento das aulas do  curso de formação continuada 

de Cartografia Tátil, a necessidade de materiais que possam ser  utilizados  por  todos  os  
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alunos,  como  criar  também,  materiais  que  possam  ser utilizados para uso da vida diária 

dos deficientes visuais, como por exemplo, mapas e plantas para uso de mobilidade e 

orientação, foi uma sugestão. 
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Resumo: Este artigo versa sobre a caracterização introdutória de uma proposta de pesquisa 

referente a análise do papel do professor de Geografia na efetivação de políticas educacionais, 

mais especificamente a Proposta Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico, implementada 

no Estado do Rio Grande do Sul  no ano de 2011. Tal pesquisa vem sendo realizada enquanto 

Pesquisa de Pós-Graduação em nível de Mestrado, em meio a qual, insere-se a proposta do 

presente artigo, que tem como principal objetivo analisar o papel docente no que concerne a 

efetivação da Proposta Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico, tendo em vista, as 

implicações desta proposta para o ensino de Geografia. Desta forma, a metodologia utilizada 

caracteriza-se por uma revisão bibliográfica introdutória acerca da Proposta Pedagógica para 

o Ensino Médio Politécnico, bem como, acerca da proposta metodológica de analise de 

políticas desenvolvida por Stephen Ball (1998) e colaboradores, denominada Ciclo de 

Políticas, que permite compreender o percurso de efetivação de uma política no âmbito 

educacional, como também, o papel docente em meio a este processo. Assim, o texto discorre 

brevemente acerca do Ensino Médio Politécnico, em seguida caracteriza a proposta analítica 

de Ball, e por fim, tece algumas considerações acerca do papel docente no que concerne a 

efetivação de uma política educacional, tendo em vista, as especificidades características do 

ensino de Geografia. 

Palavras-chave: Atuação docente. Ensino Politécnico. Ensino de Geografia. 

 

Abstract: This paper discusses the introductory characterization of a research proposal 

concerning the analysis of the role of Geography teachers in the effectiveness of educational 

policies, specifically the Pedagogical Proposal for the Polytechnic High School, implemented 

in the state of Rio Grande do Sul in 2011. This survey is being conducted as a post-graduation 

research in a Master's Degree level, in the midst of which the purpose of this article is found. 

Its purpose aims at analyzing the teacher's role regarding the effectiveness of Pedagogical 

proposal for Polytechnic High School, considering the implications of such proposal for the 

teaching of Geography. Thus, the methodology is characterized by an introductory literature 

review about the Pedagogical Plan for Polytechnic High School, as well as on the proposed 

methodology for analyzing the policies developed by Stephen Ball (1998) and colleagues, 

named Cycle Policies which allows us to understand the process of creating an effective 

policy in the educational sector, as well as the teacher's role in the midst of the work discussed 

here. Thus, this paper focuses briefly on the Polytechnic High School, and then characterizes 

the proposed analysis developed by Ball, and finally, presents some considerations about the 

teacher's role regarding the effectiveness of an educational policy, based on the specific 

characteristics of Geography teaching. 

Key -Words: Teaching performance. Polytechnic education. Geography teaching. 
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1 Introdução: 

 

O Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Educação 

(SEDUC-RS) implementou no ano de 2011 uma nova proposta pedagógica para o Ensino 

Médio, intitulada “Proposta Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico e Educação 

Profissional Integrada”, cujo objetivo se caracteriza por oferecer a partir de um novo 

paradigma uma mudança na estrutura do próprio Ensino Médio (RIO GRANDE DO SUL, 

2011). 

Tal proposta suscitou tanto no meio acadêmico, quanto no contexto escolar uma serie de 

discussões acerca das implicações didático-pedagógicas no documento apresentadas, tendo 

em vista, as perspectivas de uma concepção politécnica de educação atrelada à proposta. 

Neste sentido, é de suma importância que se possam compreender os processos que 

permitem a efetivação desta proposta, bem como, dos objetivos ali elencados no que se refere 

ao contexto educacional do Ensino Médio no Rio Grande do Sul, visto que, tal proposta 

assume o caráter de política educacional, na medida em que reformula as concepções e 

objetivos anteriores para esta etapa do ensino. 

Neste contexto, é necessário considerar também quais são as implicações desta proposta 

no âmbito do ensino de Geografia no contexto do Ensino Médio, ou seja, no que se refere ao 

papel do professor de Geografia, quais são as mudanças decorrentes desta nova proposta de 

ensino?  

Neste sentido, tem-se desenvolvido uma proposta de pesquisa de Pós-Graduação em 

nível de Mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 

Federal de Pelotas-UFPel, referente à análise e compreensão desta proposta, especialmente no 

que concerne a atuação dos professores de Geografia frente a esta nova perspectiva 

pedagógica. 

Em meio a tal proposta de pesquisa, insere-se a proposta do presente trabalho, que tem 

como principal objetivo analisar o papel docente no que concerne a efetivação da Proposta 

Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico, tendo em vista, as implicações desta proposta 

para o ensino de Geografia. 

Desta forma, neste trabalho, ainda não são apresentados resultados finais de tal análise, 

mas sim, algumas considerações introdutórias acerca da temática. 

Primeiramente destacam-se alguns aspectos acerca da Proposta Pedagógica para o 

Ensino Médio Politécnico implementada no Rio Grande do Sul, posteriormente, considera-se 
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algumas questões referentes à proposta metodológica analítica desenvolvida por Stephen Ball 

denominada Ciclo de Políticas, tal metodologia permite a compreensão dos diferentes 

contextos responsáveis pela efetivação de uma política educacional. 

Por fim, destacam-se ainda algumas considerações acerca do papel dos professores de 

Geografia na consolidação desta proposta no âmbito de seu fazer pedagógico no contexto 

escolar. 

 

2 Metodologia:  

 

A abordagem desenvolvida neste artigo constitui-se, portanto, de uma um recorte 

teórico da revisão bibliográfica da referida pesquisa que possui caráter qualitativo, e desta 

forma, cabe considerar que a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como aquela que 

tenta entender, interpretar e explicar os fenômenos em meio ao seu contexto (DENZIN e 

LINCOL, 2011 apud CRESWELL, 2014). 

Entende-se assim, que a revisão bibliográfica, constitui uma parte fundamental no 

desenvolvimento da pesquisa, visto que, permite uma apropriação conceitual da temática, bem 

como, instrumentaliza o pesquisador para prosseguir de forma mais clara e objetiva, pois 

permite uma análise crítica e minuciosa a respeito das produções científicas clássicas e atuais 

relacionadas ao assunto. 

Para Martins (1989) é tarefa das Ciências Humanas abordar os temas que tratam da vida 

do homem, do trabalho e da linguagem. De acordo com o autor, os homens em suas relações 

compõem discursos reais e nestes discursos são revelados ou ocultos os significados daquilo 

que estão pensando, desta forma, descrever e interpretar tais discursos seria tarefa de uma 

pesquisa qualitativa. 

De semelhante modo, uma política proposta no âmbito educacional também possui um 

discurso que pode ser analisado, a partir de uma metodologia específica, dada a complexidade 

e especificidade de tal temática.  

Assim, destaca-se em relação à análise da política em questão, a proposta analítico 

metodológica desenvolvida por Ball (1998) e seus colaboradores, denominada Ciclo de 

Políticas, a qual dar-se-a maior atenção a seguir, tendo em vista a importância de se 

compreender os diferentes contextos responsáveis pela efetivação de uma política, no intuito 

de evidenciar os diferentes aspectos envolvidos e que influenciam na efetivação de uma 

política no âmbito da atuação docente. 
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Conforme aponta Ball “O ciclo de políticas não tem a intenção de ser uma descrição das 

políticas, é uma maneira de pensar as políticas e saber como elas são “feitas”, usando alguns 

conceitos que são diferentes dos tradicionais” (2009, apud MAINARDES e MARCONDES, 

2009, p. 305). 

Neste sentido, compreende-se que a Proposta Pedagógica para o Ensino Médio 

Politécnico caracteriza-se como uma proposta e uma política para o Ensino Médio, e que, 

portanto, é passível de tal análise, o que permite a compreensão desta proposta em suas 

implicações para com a atuação docente no ensino de Geografia. 

 

3 Politecnia e o Ensino Médio Politécnico: 

 

A Proposta Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico sua efetivação ainda no ano de 

2011 no Estado do Rio Grande do Sul. Assim, a proposta está articulada de forma a 

possibilitar uma reformulação do atual sistema de Ensino Médio no Estado, estando atrelada 

às três diferentes modalidades do Ensino Médio, ou seja, o Ensino Médio Curso Normal
1
, o 

Ensino Médio da Educação Profissional Integrada
2
 e o Ensino Médio Politécnico, sobre o 

qual, desenvolve-se este trabalho. 

Desta forma, o Ensino Médio Politécnico está orientado em sua conjuntura atual com o 

objetivo de “desenvolver um projeto educacional que atenda às necessidades do mundo do 

trabalho, mas que tenha na sua centralidade o indivíduo, a partir de uma proposta de formação 

integral” (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.8), visando atender às necessidades de 

reformulações observadas nas escolas de Ensino Médio de todo o Brasil. 

 Assim, de acordo com a Proposta para o Rio Grande do Sul, busca-se: 

uma proposta para a educação do século XXI, a qual tem a responsabilidade de 

ofertar à juventude e ao mundo um novo paradigma, uma mudança estrutural que 

coloque o Ensino Médio para além da mera continuidade do Ensino Fundamental, 

instituindo-o efetivamente como etapa final da educação básica. Um Ensino Médio 

que contemple a qualificação, a articulação com o mundo do trabalho e práticas 

produtivas, com responsabilidade e sustentabilidade e com qualidade cidadã (RIO 
GRANDE DO SUL, 2011, p.3). 

 

                                                
1
 Tem em sua concepção a dimensão profissionalizante, constituindo-se na formação de professores para a 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, a partir da compreensão do que é aprender, de como se 

aprende e onde se aprende, considerando que construir conhecimento decorre da relação com o outro e com o 

objeto a ser conhecido (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.10). 
2 Esta concepção de ensino médio integrado ao ensino técnico compreende que a educação geral é parte 

inseparável da educação profissional, e a preparação para o mundo do trabalho não é sua finalidade exclusiva. 

Assim, a educação profissional deve se configurar em espaço de aquisição dos princípios que regem a vida social 

e a produção contemporânea, integrados às formas tecnológicas, às formas de organização e gestão do trabalho e 

às formas culturais e de comunicação que integram essas dimensões (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.11). 
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Trata-se, portanto, de uma proposta que visa atender as necessidades do contexto social 

atual, ou seja, no qual os problemas e contradições exigem um novo paradigma de ordenação 

do pensamento, que, articulado à formação educacional, para com as práticas sociais e o 

mundo do trabalho dos estudantes, contribua para a formação de cidadãos capazes de agir e 

pensar diante de tais problemáticas. 

A proposta apresenta-se atrelada ao conceito de politecnia, e possui desta forma, uma 

profunda influência de concepções de educação politécnica em sua formulação, coforme 

destacado pelo texto da própria proposta: 

A proposta basicamente se constitui por um ensino médio politécnico que tem por 

base na sua concepção a dimensão da politecnia, constituindo-se na articulação das 

áreas de conhecimento e suas tecnologias com os eixos: cultura, ciência, tecnologia 

e trabalho enquanto princípio educativo (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p. 4). 

 

Neste sentido, cabe considerar que a construção da ideia de “educação politécnica” foi 

desenvolvida inicialmente por Karl Marx em meados do século XIX, tendo como finalidade a 

superação de um modelo educacional desenvolvido em consonância com as necessidades do, 

então em desenvolvimento, modelo de produção capitalista. 

De acordo com Machado, (1989) neste mesmo período de desenvolvimento do 

capitalismo na Europa do século XIX, o especialista na profissão, passava a ser então, 

especialista na função, o que caracteriza uma significativa ruptura para com os processos 

educativos anteriores, tendo em vista, as novas demandas oriundas desta nova forma de 

organização produtiva da sociedade. 

Desta forma, o desenvolvimento do capitalismo inovou na medida em que, para sua 

própria estruturação passou a demandar diferentes competências técnicas e, portanto, também 

educativas. O século XIX passa a ser então, na Europa, o século da organização dos sistemas 

escolares e de sua “democratização”, em adequação as demandas do novo contexto produtivo.  

No entanto, conforme salienta Saviani (2007), este processo acabou por gerar uma 

divisão dos homens em dois grandes campos: 

[...] aquele das profissões manuais para as quais se requeria uma formação prática 
limitada à execução de tarefas mais ou menos delimitadas, dispensando-se o 

domínio dos respectivos fundamentos teóricos; e aquele das profissões intelectuais 

para as quais se requeria domínio teórico amplo a fim de preparar as elites e 

representantes da classe dirigente para atuar nos diferentes setores da sociedade 

(SAVIANI, 2007, p.159). 

 

Desta forma, a organização dos sistemas escolares é também o período de sua 

diferenciação, uma contradição, que reflete na estruturação das escolas as próprias 

contradições inerentes ao capitalismo. E assim, acaba por polarizar “formação geral e 

formação profissional, o humanismo e as ciências” (MACHADO, 1989, p.40). 
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Neste sentido, a proposta de educação politécnica, sugere inicialmente, uma tentativa de 

ruptura para com o modelo de educação burguesa (capitalista) supradescrita, que se 

caracterizava justamente por esta dualidade inerente à própria sociedade capitalista, que por 

meio da divisão de classes tinha na escola um instrumento de efetivação desta diferenciação. 

Para Marx, a educação politécnica caracterizava-se como aquela capaz de oferecer ao 

homem uma formação integral (corporal, intelectual e tecnológica), ou seja, diferenciava-se 

assim daquela formação fragmentada oferecida pela educação burguesa, que exprimia na 

escola, por meio da diferenciação de classes, a então atual divisão social de trabalho, entre 

trabalho intelectual e trabalho manual. 

Desta forma, o ensino politécnico pode ser compreendido como aquele destinado a 

desenvolver uma cultura geral do trabalho, o que pressupõe a compreensão da produção em 

seu conjunto, ou seja, a direção do desenvolvimento das técnicas e dos processos produtivos 

em sua conjuntura, bem como, na compreensão das dinâmicas e transformações inerentes a 

estes próprios processos (KRUPSKAIA in MACHADO, 1989). 

O ensino politécnico seria, por isso, fermento de transformação da sociedade: 

contribuiria para aumentar a produção, fortalecer o desenvolvimento das forças 

produtivas, e intensificar a contradição principal do capitalismo (entre socialização 

crescente da produção e mecanismos privados da apropriação). Por outro lado, 
contribuiria para fortalecer o próprio trabalhador, desenvolvendo suas energias 

físicas e mentais, abrindo-lhe os horizontes da imaginação e habilitando-o a assumir 

o comando da transformação social (MACHADO, 1989, p. 126). 

 

 Para Junior (2013), Marx teria em vista, por meio desta concepção, a formação de 

sujeitos trabalhadores, que deveriam ocupar as diferentes lacunas dentro do modo de 

produção capitalista, elevando o proletariado a outros patamares e levando também, ao limite 

os processos de disputa hegemônica dentro do próprio sistema, ao investir criticamente nas 

instituições de ensino e nas relações de trabalho capitalistas. 

Considera-se assim que a proposta de educação politécnica pressupõe a centralidade dos 

processos educativos no “mundo do trabalho”, conforme destacado anteriormente e 

reafirmado novamente no texto da própria Proposta: 

Tomar o trabalho, assim concebido, como princípio educativo, implica em 

compreender as necessidades de formação de dirigentes e trabalhadores que 

caracterizam as formas de organização e gestão da vida social e produtiva em cada 

época. Ou seja, significa reconhecer que os projetos pedagógicos de cada época 

expressam as necessidades educativas determinadas pelas formas de organizar a 

produção e a vida social (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p.13). 
 

Neste sentido, a proposta de tomar o trabalho como princípio educativo, tem raízes no 

pensamento de Gramsci, com inspiração nas concepções marxistas anteriormente expostas. 
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Para Gramsci, o trabalho adquire tamanha importância que se torna o princípio 

educativo, ou seja, de acordo com Machado “O novo humanismo por ele preconizado 

representaria a recuperação das ciências, da cultura e da história, sobre a base do trabalho e da 

vida cotidiana, tendo em vista a obtenção de uma síntese de qualidade superior” (1989, 

p.159). 

A proposta de Gramsci se caracterizaria, neste sentido, por superar as finalidades 

práticas e imediatas da escola, torná-la desinteressada, contudo, sem perder seu apoio em 

noções concretas, visto que, esta escola pressupõe uma relação estreita entre conhecimento e 

vida.  

Para ele, o homem é sobretudo espírito, isto é, uma criação histórica, fruto de um 

processo de criação do próprio homem em suas relações sociais e de transformação do meio 

natural, ou seja, do trabalho, entendido portanto, como práxis social transformadora 

(MACHADO, 1989). 

Desta forma, a aplicação deste princípio educativo, pressupõe a estreita relação entre 

noções científicas e noções sociais, constituindo-se como atividade teórico-prática, por meio 

da qual se introduz e se identifica a ordem social na ordem natural (MANACORDA, 1990). 

Sendo assim, as estreitas ligações entre ensino e trabalho, ou seja, com a vida e os 

problemas cotidianos, introduziriam na escola diferentes temas e problemáticas dos mais 

variados tipos: éticos, políticos, culturais, técnicos, etc. Tais temas conduziriam a sua 

compreensão crítica e posterior reordenação de sua compreensão no contexto social, 

conferindo a escola uma função de mediadora dos problemas socias, que agora possibilitariam 

uma efetiva transformação em sua conjuntura concreta, a partir justamente da sua articulação 

“orgânica entre condições objetivas, o conhecimento delas pelos homens, a sua capacidade de 

saber utilizar este conhecimento e a sua vontade de aplicá-lo conscientemente” (MACHADO, 

1989, p.162). 

Para Cambi (1999) a pedagogia gramsciana preconiza a formação crítica, tendo em 

vista, uma maior participação e transformação da cultura e, portanto, da sociedade. Neste 

sentido a concepção de Gramsci desenvolveria uma escola da cultura, com uma concepção de 

transformação e compreensão da realidade a partir da própria cultura, que é sempre trabalho. 

Portanto, estando estruturada sobre concepções de uma educação politécnica, ao 

apresentar o Trabalho como o Princípio Educativo e a Pesquisa como Princípio Pedagógico, a 

proposta estabelece o diálogo entre os diferentes saberes e aponta para uma perspectiva na 
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qual o significado dos conhecimentos e a sua relação com a vida concreta dos alunos adquire 

maior importância. 

Neste sentido, o professor assume o papel de orientador, responsável por auxiliar o 

aluno no processo de sistematização do conhecimento por ele construído, entende-se que é 

por meio da pesquisa, e do desenvolvimento da atitude científica que o aluno possa alcançar 

uma compreensão elaborada acerca da realidade e a partir daí torne-se capaz de agir na 

transformação dela. 

Para Kuenzer, altera-se assim, também o papel do professor que deverá 

adquirir a necessária competência para, com base nas leituras da realidade e no 

conhecimento dos saberes tácitos e experiências dos alunos, selecionar conteúdos, 

organizar situações de aprendizagem em que as interações entre aluno e 

conhecimento se estabeleçam de modo a desenvolver as capacidades de leitura e 

interpretação do texto e da realidade, comunicação, análise, síntese, crítica, criação, 

trabalho coletivo, e assim por diante. Enfim, ele deverá promover situações em que 

seus alunos transitem do senso comum para o comportamento científico 

(KUENZER, 2013, p.93). 

 

Cabe ainda considerar, que esta mudança no papel do professor, de acordo com os 

objetivos aqui elencados pela proposta, modifica também, o papel assumido pelas diferentes 

disciplinas frente a esta nova realidade do contexto escolar. 

Desta forma, propõe-se a seguir a exposição da forma pela qual pode ser compreendida 

esta proposta em seu processo de efetivação na prática dos professores atuantes no Ensino 

Médio Politécnico. 

 

4 O Ciclo de Políticas: o percurso de efetivação do Ensino Médio Politécnico 

 

Para que se possa compreender a complexidade que envolve a efetivação de uma 

política educacional, faz-se necessário considerar uma metodologia específica que permita a 

compreensão desta política/proposta em seus diferentes contextos de formulação e de atuação. 

Desta forma, a metodologia analítica denominada Ciclo de Políticas, pressupõe, de 

acordo com Ball, (2009, apud MAINARDES e MARCONDES, 2009) a rejeição da ideia de 

que uma política educacional é simplesmente “implementada”, para o autor, o processo de 

efetivação de uma política se dá de forma muito mais complexa e envolve diferentes sujeitos e 

diferentes contextos.  
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Para Ball: 

O processo de traduzir políticas em práticas é extremamente complexo; é uma 

alternação entre modalidades. A modalidade primária é textual, pois as políticas são 
escritas, enquanto que a prática é ação, inclui o fazer coisas. Assim, a pessoa que 

põe em prática as políticas tem que converter/ transformar essas duas modalidades, 

entre a modalidade da palavra escrita e a da ação, e isto é algo difícil e desafiador de 

se fazer. E o que isto envolve é um processo de atuação, a efetivação da política na 

prática e através da prática. [...] E este é um processo de interpretação e criatividade 

e as políticas são assim (BALL, 2009 apud MAINARDES e MARCONDES, 2009, 

p. 305). 

 

Entende-se assim, que a metodologia analítica, com base na concepção de ciclo de 

políticas, oferece instrumentos importantes para uma análise crítica das políticas e programas 

educacionais, a partir de um caráter dialético que reconhece a complexidade e as múltiplas 

facetas de uma política educacional, articulando perspectivas macro e micro desde a 

formulação inicial da política até sua efetivação no contexto da prática, bem como, em seus 

efeitos ou resultados posteriores (MAINARDES, 2006). 

Desta forma, entende-se que as políticas devem ser consideradas como um produto de 

influências e interdependências, resultantes da articulação entre lógicas globais, (distantes e 

com caráter homogeneizante) e as lógicas locais, (particulares que caracterizam a 

heterogeneidade do social) tencionando assim a relação entre estas duas lógicas (BALL, 2001, 

apud LOPES, CUNHA e COSTA, 2013, p. 393). 

Assim sendo, a abordagem pautada no ciclo de políticas refere-se inicialmente a três 

contextos distintos que caracterizam a efetivação de uma política, a saber, o contexto de 

influência, o contexto de produção e o contexto da prática (BALL, 1998). No entanto, em 

trabalhos mais recentes o autor acrescenta ainda dois outros contextos ao referencial inicial, 

sendo eles o contexto dos resultados (efeitos) e o contexto da estratégia política.  

De acordo com Ball (2009, apud MAINARDES e MARCONDES, 2009), esses dois 

últimos contextos devem ser incorporados aos contextos primários (influência, produção do 

texto e contexto da prática).  

Neste sentido, cabe caracterizar cada um dos três principais contextos separadamente. O 

contexto de influência, caracteriza-se por ser o local no qual: 

[...] normalmente as políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são 

construídos. É nesse contexto que grupos de interesse disputam para influenciar a 

definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser educado. Atuam 

nesse contexto as redes sociais dentro e em torno de partidos políticos, do governo e 

do processo legislativo (MAINARDES, 2006, p.51). 
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Por sua vez, o contexto de produção refere-se aos textos desenvolvidos para 

caracterização da política. Para Mainardes (2006, p. 52) “Os textos políticos, portanto, 

representam a política. Essas representações podem tomar várias formas: textos legais oficiais 

e textos políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, pronunciamentos 

oficiais, vídeos etc”. 

No que se refere ao contexto da prática, cabe considerar que de acordo com Ball (2009, 

apud MAINARDES e MARCONDES, 2009) compõem-se de muito mais do que somente a 

implementação do texto político, mas sim, envolve valores locais e pessoais na interpretação 

destes textos, e desta forma, envolve a tensão e disputa de valores e expectativas muitas vezes 

contraditórios. 

Ainda para Ball e Bowe: 

É onde a política está sujeita à interpretação e recriação e onde a política produz 

efeitos e consequências que podem representar mudanças e transformações 

significativas na política original. Para estes autores, o ponto-chave é que as 

políticas não são simplesmente “implementadas” dentro desta arena (contexto da 

prática), mas estão sujeitas à interpretação e, então, a serem “recriadas”. (1992, apud 

MAINARDES, 2006, p. 53). 

 

Cabe ainda considerar que para Ball: 

O movimento de transferência entre contextos cria tensões entre a força reguladora 

dos discursos, manejada por meio dos textos legais e normatizações sociais, e as 

reinterpretações textuais emanadas da pluralidade de leitores e de leituras possíveis 
(2001, apud LOPES, CUNHA e COSTA, 2013, p. 393). 

 

Desta forma, não se pode considerar os diferentes contextos de efetivação de uma 

política de forma linear, mas sim, devem-se reconhecer os diferentes processos e agentes que 

interferem em cada um dos diferentes contextos.  

Cabe ainda, antes de avançar, considerar que a proposta analítica de Ball compreende 

ainda outras instâncias de interação entre os contextos para o desenvolvimento de sua análise, 

que permitem ainda maiores e mais aprofundados desdobramentos, no entanto, tais dimensões 

não caberiam no escopo deste trabalho, no qual se optou apenas por apresentar as principais 

ideias defendidas pelo autor. 

Considera-se assim que, “Uma das vantagens dessa abordagem é a sua flexibilidade, 

uma vez que é apresentada como uma proposta de natureza aberta e como um instrumento 

heurístico” (MAINARDES, 2006, p.58) que permite diferentes abordagens a partir de 

diferentes objetivos, adequando-se com flexibilidade à proposta do pesquisador. 

Portanto, o Ciclo de Políticas apresenta-se como um referencial analítico que permite a 

compreensão das tensões, dos processos, dos elementos e do papel dos sujeitos que praticam 

uma política, em seu processo de efetivação.  
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Neste sentido, destacam-se a seguir algumas considerações acerca do papel do 

professor, enquanto sujeito responsável por traduzir uma política em uma prática efetiva, 

centrando-se assim na perspectiva do ensino de Geografia. 

 

5 O Contexto da Prática: para (re)pensar a ação docente no ensino Geografia 

 

Conforme se tem destacado, a efetivação de uma proposta política no âmbito 

educacional esta condicionada aos sujeitos que interpretam e traduzem esta concepção em sua 

prática, neste sentido, o papel do professor é fundamental, na medida em que toda e qualquer 

proposta educacional, passa por sua atuação. 

No que se refere à Geografia escolar, tais propostas muitas vezes apresentam, conforme 

anteriormente citado, diferentes perspectivas e objetivos para as disciplinas escolares, desta 

forma, a política somente se efetiva, quando os sujeitos responsáveis por sua tradução na 

prática, apropriam-se destes objetivos e efetivamente os traduzem em seu fazer pedagógico. 

Neste sentido, cabe considerar brevemente que a Geografia escolar tem sido foco de 

constantes discussões no âmbito dos espaços de produção de conhecimento, sendo muitas 

vezes uma disciplina ministrada de forma descritiva na qual o objetivo é a memorização de 

conteúdos sem significado, ou seja, não desperta interesse e tampouco tem importância na 

vida dos alunos.  

Nesta perspectiva emerge o questionamento acerca da Geografia frente aos objetivos 

propostos pelas reformas educacionais, bem como, pelo papel dos docentes desta disciplina na 

efetivação destas propostas.  

Neste sentido entende-se que a Geografia possui papel basilar para a leitura e 

compreensão da realidade e que para isso é preciso superar a característica conteudísta e 

enfadonha que vem à acompanhando no contexto escolar. 

Para Cavalcanti (2012), no cotidiano da escola existe uma série de práticas consolidadas 

e que exercem certo domínio nos processos de ensino aprendizagem. Mais especificamente 

em relação Geografia a autora destaca alguns pontos pertinentes, como por exemplo, o 

professor que detém o saber, e esse predomina na exposição do conteúdo, de forma que cabe 

ao aluno entender/absorver o que está preestabelecido, na maioria das vezes pela sequência 

proposta pelo livro didático. 

De semelhante modo, a cartografia trabalhada como conteúdo distante de ser utilizada 

como linguagem para leitura, interpretação/problematização do espaço geográfico. 
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Outro aspecto igualmente consolidado na geografia escolar é o que se refere a 

explicação dos conteúdos desconectados da realidade do aluno, apenas como fatos/fenômenos 

isolados que na grande maioria obedecem um plano estático pré-estabelecido a algum tempo 

que não o ano letivo corrente.  

Diante dessas premissas é válido questionar quais seriam as possibilidades no que tange 

uma proposta de Geografia coerente com a perspectiva do Ensino Médio Politécnico. Tendo 

em vista que, a partir da referida proposta a centralidade do processo de ensino-aprendizagem 

está arraigada no mundo do trabalho, na realidade concreta e imediata do aluno.  

Diante desta perspectiva, dentre as possibilidades, que coadunam para o protagonismo 

dos sujeitos inseridos no Ensino Médio Politécnico, é sem dúvida de grande valia o diálogo 

entre a Geografia escolar e a Geografia dos alunos em sua dimensão histórica, econômica 

social e cultural, partindo do pressuposto que a geografia sozinha não dá conta desta 

“geograficidade” e por isso é imprescindível a aproximação, o diálogo e o planejamento de 

forma coletiva com as demais disciplinas, porém, com a consciência de que a realidade é 

complexa, e por isso admite outras perspectivas que estão para além de uma única lente do 

conhecimento. 

Cabe ainda considerar que, para Castrogiovanni é fundamental estarmos constantemente 

refletindo sobre “o que é e o que deve ser a ciência geográfica, não somente como ciência, 

mas também como prática escolar, prática de vida, prática que os alunos (nós!) praticam 

(mos)!” (2007, p. 43). 

Desta prática emergem os temas, problemas, que possam vir a ser a base para o 

desenvolvimento do saber geográfico, em sua interlocução com as demais ciências humanas, 

que por característica tem o papel significativo na compreensão do contexto e da realidade em 

que nos encontramos. 

Entende-se por fim, que o movimento constante do pensar a Geografia e suas 

finalidades, em sua inserção no currículo escolar, devem ser retomadas constantemente, tendo 

em vista, a possível adequação da Geografia ensinada em face as demandas do contexto 

proposto nas instituições escolares do nível médio no Rio Grande do Sul. 

Desta forma, não se pretende de forma alguma esgotar tal discussão no escopo deste 

trabalho, mas sim, evidenciar a importância da abertura para tal debate, tendo em vista, a 

complexidade e a multiplicidade de elementos que compõem e constituem a temática neste 

artigo abordada, bem como, no que se refere ao papel da Geografia no desenvolvimento de 

saberes significativos, e relevantes para a vida dos alunos, no desenvolvimento de uma 
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consciência capaz de movimentar-se com criticidade e autonomia frente ao contexto social 

atual, contemplando assim, aquilo que se entende por serem os objetivos cabíveis a esta 

disciplina no contexto da Proposta para o Ensino Médio Politécnico no Rio Grande do Sul. 
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Resumo 

 

O trabalho consiste em um ensaio que discute algumas ideias que circulam em pesquisas 

desenvolvidas no ambito do ensino de Geografia  e as propostas curriculares vigêntes, 

abordando inclusive a legislação brasileira que trata da educação em geral e, em especial, a 

Educação Infantil. Dessa forma, busca-se a compreensão de como esta disciplina vem sendo 

abordada dentro das propostas curriculares da educação infantil, enfatizando também a 

importância do fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança, sendo estas referentes ao ensino de Geografia, destacando que ao 

trabalhar com crianças utilizando-se de maneira lúdica obtêm uma aprendizagem com uma 

visão melhor de mundo. 

Palavras-Chave: Geografia. Proposta Curricular. Legislação. Educação Infantil.  

 

Abstract 

 

 The work consists of an essay that discusses some ideas that circulate in the research 

developed in the framework of the teaching of geography and current curriculum proposals, 

including addressing the Brazilian legislation dealing with education in general and in 

particular, the Early Childhood Education. Thus, we seek to understand how this discipline is 

being addressed within the proposed curriculum of early childhood education, also 

emphasizing the importance of strengthening teaching practices that mediate the learning and 

development of children, which are related to the teaching of geography, emphasizing that 

when working with children using a playful way get an apprenticeship with a better 

worldview. 

Key- Words: Geography. Curriculum Proposal. Legislation. Childhood Education. 

 

 

Introdução 

 

O presente artigo tem por objetivo refletir sobre ações do governo no contexto de 

políticas públicas, analisando documentos disponibilizados pelo MEC, ou seja, utilizando o 

material oferecido para dar subsídios pedagógicos e para a reflexão e orientação na concepção 

de currículo, como os Referêncial Curricular Nacional para a Educação Infantil. O RCNEI é 
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um documento produzido pelo MEC que integra a série de documentos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

Foi oficializado um novo olhar educacional a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, com a deliberação das leis do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 

e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, surgiram novos objetivos 

com relação a educação. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para este artigo é uma pesquisa bibliográfica e por meio de 

uma análise documental, consistiu na leitura de livros, dissertações, teses, trabalhos 

acadêmicos e artigos. As referências bibliográficas são imprescindíveis para o 

aprofundamento da pesquisa, uma vez que trazem informações para a reconstrução do 

conhecimento.  

Foram buscadas algumas questões que envolvem a formulação do currículo e a 

construção de novas possibilidades para os processos de ensino e aprendizagem em âmbito 

escolar, tendo como enfoque a área de Geografia. Foram analisados documentos 

disponibilizados onde se encontram as diretrizes e ações para Educação Infantil e Geografia 

feitos pelas Secretarias. 

 

3 DETERMINAÇÕES LEGAIS  – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

No Brasil, dispomos de legislação avançada na área da educação, introduzida pela 

Constituição Federal de 1988, apões esta constituição grandes avanços no âmbito jurídico-

legal ocorreram: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº8.069 , de 13 de julho 

de 1990, Lei Orgânica da Assistência Social, de 1993, e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394 , de 20 de dezembro de 1996. 

 A partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional , em 1996, a 

Educação Infantil passa a ser definida como a primeira etapa da Educação Básica. No Brasil o 

atendimento a crianças de zero a cinco anos, ocorre na Educação Infantil, em creches e pré-

escolas,  um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7aedo-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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De acordo com artigo 30 inciso II as pré-escolas são destinadas para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade.”  

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade. 

 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.  (Redação 

dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 

Visando o desenvolvimento integral do ser humano e as evoluções que ocorreram 

durante história, principalmente a partir dos anos 90, são mudanças relevantes a serem 

ponderadas para analisarmos a importância das aprendizagens dos conhecimentos geográficos 

na Educação Infantil. 

 

4 PROPOSTA CURRICULAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

As propostas curriculares existentes para Educação Infantil abordam  em seus 

documentos os conteúdos e objetivos  que visem propor modificações nas ações pegagógicas 

atingindo em suas práticas mudanças nas realidades. Entre tais propostas temos um 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil - RCNEI que foi formulado pelo 

MEC e as Diretrizes Nacionais para Educação Infantil que foram definidas pelo Conselho 

Nacional de Educação. 

 

Foto: livro Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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O livro Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil aborda a fixação 

das próprias diretrizes cuja resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009, trazendo assim 

os três objetivos que visam, suas definições de educação infantil, de criança, currículo e de 

proposta pedagógica.  Dentro da proposta pedagógica ainda encontra-se os princípios, as 

concepções e seus objetivos, bem como a proposta pedagógica vem dividida em diversidade, 

crianças indígenas, e as infâncias do campo. Neste livro pode-se encontrar algumas 

concepções da Educação Infantil, tais como matrículas e faixa etária,jornada, organização de 

espaço, tempo e materiais, práticas pedagógicas da Educação Infantil, avaliação, articulação 

com o ensino Fundamental, Implementação das Diretrizes pelo Ministério da Educação e o 

processo de concepção e elaboração das diretrizes. Ou seja, ao total o pequeno livro de apenas 

trinta e seis páginas encontra-se subdividido em 15 subtítulos diferentes. 

De acordo com o livro Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil no 

eixos do currículo as  práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular  “devem ter 

como eixos norteadores as interações e a brincadeira” (p. 25) a ainda garantir experiências 

sendo uma delas: “incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, 

a indagação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza” (p.26). 

 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos. 

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o 

estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e 

natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. (Redação dada pela 

Lei nº 12.796, de 2013) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram criados e publicados após a criação a 

criação da LDB, tendo como objetivo de promover nas escolas a reformulação dos  currículos.  

O RCNEI em sua versão final foi organizado em três volumes: introdução; na 

Formação pessoal e social e conhecimento do mundo.  Esses volumes foram organizados no 

qual são explicitadas as idéias e práticas com relação a criança e elementos (objetivos, 

conteúdos, orientações didáticas, orientações gerais para o professor e bibliografia). 

Cerisara traz uma abordagem sobre o primeiro volume dos RCN: 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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É possível perceber que a versão final do volume l do RCNEI pretendeu seguir as 

indicações feitas pelos pareceristas da versão preliminar do documento, de ter como 

referência a criança e não o ensino fundamental, com ênfase na criança e em seus 

processos de constituição como ser humano em diferentes contextos sociais, suas 

culturas, suas capacidades intelectuais, artísticas, criativas, expressivas em vez de 

articulações institucionais que propõem uma transposição, de cima para baixo, dos 

chamados conteúdos escolares que acabam por submeter a creche e a pré-escola a 

uma configuração tipicamente escolar. 

Uma análise desse volume permite vislumbrar que, em termos gerais, essas 

concepções estão presentes na Introdução do RCNEI. Além de incluir esses que têm 

sido considerados pela área princípios orientadores da educação infantil, chama a 
atenção a aparente articulação e continuidade dos documentos que vinham sendo 

produzidos pela COEDI/MEC (1994-1998). Digo aparente porque, se há 

apropriação das concepções presentes nos cadernos da COEDI,18 no volume l do 

RCNEI, no item “Organização do Referencial Curricular Nacional para a educação 

infantil” (p. 43-61), ele deixa antever uma concepção de educação infantil muito 

mais próxima da do ensino fundamental do que o próprio referencial declara na sua 

Introdução. (CERISARA, 2002, p. 336-337)  

 

O terceiro volume Conhecimento de mundo  apresenta seis sub-eixos: música, 

movimento, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática, ou 

seja, é neste livro que encontra-se o conteúdo ligado a Geografia. Cada área tem os conteúdos, 

atividades e procedimentos acompanhados nos livros. Não se pode esquecer que desde cedo 

as noções espaciais acompanham a vida dos indivíduos, e o ensino dessa disciplina contribui 

assim como as demais na formação intelectual das crianças. Além disso, introduzi-los há 

alguns conhecimentos, ajudarão nos estudos futuros que estes alunos terão. 

 

Foto: Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - volume 1, 2 e 3 

Diante deste contexto, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil– 

conhecimento de mundo- volume 3, traz um eixo de trabalho denominado de Natureza e 

Sociedade, o qual “ reúne temas pertinentes ao mundo social e natural”. “ A intenção é que o 

trabalho ocorra de forma integrada, ao mesmo tempo em que são respeitadas as 

especificidades das fontes,  abordagens e enfoques advindos dos diferentes campos das 
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Ciências Humanas e Naturais.” (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL; volume III, p. 163)  

Geografia é introduzida no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

da seguinte forma: 

O mundo onde aas crianças vivem se constitui em um conjunto de fenômenos 

naturais e sociais indissociáveis diante do qual elas se mostram curiosas e 

investigativas. Desde muito pequenas, pela interação com o meio natural e social no 

qual vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e procurando 

respostas às suas indagações e questões. Como integrantes de grupos socioculturais 

singulares, vivenciam experiências e interagem num contexto de conceitos , valores, 
ideias, objetos e representações sobre os mais diversos temas a que têm acesso na 

vida cotidiana, construindo um conjunto de conhecimentos sobre o mundo que os 

cerca. (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL; volume III, p. 163)  

 

Desde pequenos os indivíduos demonstram curiosidades pelo mundo em que vivem, 

dessa forma, é importante aproveitar essa oportunidade, as crianças sabem valorizar as 

experiências que vivem. 

Para que sintam confiantes para expor suas idéias, hipóteses e opiniões, é preciso 

que o professor promova situações significativas de aprendizagem nas quais as 

crianças possam perceber que suas colocações são acolhidas e contextualizadas e 

ofereça atividades que as façam avançar nos seus conhecimentos por meio de 

problemas que sejam ao mesmo tempo desafiadores e possíveis de serem 

desenvolvidos. (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL; volume III. p. 204)   

O conhecimento geográfico é muito trabalhado com os alunos, porém muitas vezes 

sem objetivos a serem atingidos e sem desejo de compreender os próprios conteúdos, “em 

muitas situações, os problemas investigados não ficam explícitos para as crianças e suas 

idéias sobre os resultados do experimento, bem como suas explicações para os fenômenos, 

não são valorizados” (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil; volume III. p. 

166). 

O trabalho com os conhecimentos derivados das Ciências Humanas e Naturais deve 

ser voltado para a ampliação das experiências das crianças e para a construção de 

conhecimentos diversificados sobre o meio social e natural. Nesse sentido, refere-se 

à pluralidade de fenômenos e acontecimentos – físicos, biológicos, geográficos, 

históricos e culturais -, ao conhecimento da diversidade de formas de explicar e 

representar o mundo, ao contato com as explicações científicas e à possibilidade de 
conhecer e construir novas formas de pensar sobre os eventos que as cercam. 

(REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL; volume III. p. 166). 
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A importância desses estudos de acordo com os Referenciais é: 

É importante que as crianças tenham contato com diferentes elementos, fenômenos e 

acontecimentos do mundo, sejam instigadas por questões significativas para 

observá-los e explicá-los e tenham acesso a modos variados de compreendê-los e 

representá-los. (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL; volume III. p. 166). 

O eixo natureza e sociedade de acordo com os RCN de Educação Infantil: 

O trabalho com esse eixo, portanto, deve propiciar experiências que possibilitem 

uma aproximação ao conhecimento das diversas formas de representação e 

explicação do mundo social e natural para que as crianças possam estabelecer 
progressivamente a diferenciação que existe entre mitos, lendas, explicações 

provenientes do “senso comum” e conhecimentos científicos. (REFERENCIAL 

CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL; volume III. p. 

167). 

Os contatos estimulam o questionamento da criança, toda pergunta é a provocação da 

sua própria pesquisa, da sua curiosidade. Na Educação Infantil toda prática deve ser concreta, 

manipulada, tocada, sentida, ou seja, tudo que é concreto é expressivo, e assim, a vontade de 

conhecer e aprender acontece de forma natural, é nessa interação de fazer e participar que faz 

parte do processo de conhecimento. Essa importância das experiências práticas dentro da 

Educação Infantil podem ser encontradas também nos RCN. 

Quanto menores forem as crianças, mais suas representações e noções sobre o 

mundo estão associadas diretamente aos objetos concretos da realidade conhecida, 

observada, sentida e vivenciada. O crescente domínio e uso da linguagem, assim 

como a capacidade de interação, possibilitam, todavia, que seu contato com o 

mundo se amplie, sendo cada vez mais mediado por representações e por 

significados construídos culturalmente. 

Na medida em que as experiências cotidianas são mais variadas e os critérios de 

agrupamento não dão mais conta de explicar as relações, as associações passam a ser 

revistas e reconstruídas. Nesse processo constante de reconstrução, as estruturas de 

pensamento das crianças sofrem mudanças significativas que repercutem na 

possibilidade de elas compreenderem de modo diferenciado tanto os objetos quanto 

a linguagem usada para representá-los. (REFERENCIAL CURRICULAR 
NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL; volume III, p. 169)  

 

Elementos que provém da natureza fascinam as crianças, e o ensino da sociedade 

oportuniza o aluno a si conhecer, sua família, a dinâmica das gerações, onde vivem. A 

natureza e sociedade são conjuntos que compõem a vida dos indivíduos. 
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De acordo com Callai: 

Este texto trata da possibilidade de a criança estudar a geografia no início de sua 

escolarização. A educação no Brasil passa por profundas mudanças, talvez não 

tantas quanto a sociedade atual exigiria, mas sem dúvida significativas. Nesse 

contexto, a geografia, como componente curricular (tradicional) na escola básica, 
também se modifica, seja por força das políticas públicas (PCNs, por exemplo), seja 

por exigências da própria ciência. Assim, pensar o papel da geografia na educação 

básica torna- se significativo, uma vez que se considera o todo desse nível de ensino 

e a presença de conteúdos e objetivos que envolvem, inclusive, as suas séries iniciais 

e a educação infantil. (CALLAI, 2005, p. 228). 

 

Callai ainda discorre de: 

 
Refletir sobre as possibilidades que representa, no processo de alfabetização, o 

ensino de geografia, passa a ser importante para quem quer pensar, entender e 

propor a geografia como um componente curricular significativo. Presente em toda a 

educação básica, mais do que a definição dos conteúdos com que trabalha, é 

fundamental que se tenha clareza do que se pretende com o ensino de geografia, de 
quais objetivos lhe cabem. . (CALLAI, 2005, p. 229). 

A Geografia contribui na compreensão do aluno em sua vida em sociedade, na noção 

de tempo e espaço. Na aprendizagem todo indivíduo vive em interação com os elementos da 

natureza e da sociedade. Além disso, todas as experiências são indispensáveis na formação 

dos cidadãos. Os conteúdos trabalhados nessa disciplina devem trabalhar o conhecimento 

produzido cientificamente, reconhecer e valorizar o conhecimento que o aluno traz consigo, 

dando sentido a ambos. 

5 CONCLUSÃO 

Com a criação e a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação buscou-se 

qualificar o ensino e aprendizagem no processo desenvolvido nas escolas. Sendo assim, a 

partir, da década de 90 que novos olhares e novas preocupações surgiram para promover cada 

vez mais a qualidade de tal processo.  

Dessa forma, para ampliar o universo da criança é necessário oferecer uma maior 

interação com a realidade social, cultural e natural, pensando em uma proposta educacional 

que lhes permita conhecer o mundo, proporcionando a elas experiências ricas, diversificadas e 

que lhes ofereça tanto um desenvolvimento integrado quanto a apropriação de aprendizagens 

específicas. 
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O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil visa contribuir para o 

planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas educativas, pois traz um Pensamento 

em práticas mais coerentes e mais contemporânea. Além disso, elencam a construção de 

propostas pedagógicas que respondam às necessidades das crianças e de seus familiares. Os 

três volumes encontram-se fragmentados, na prática deve-se trabalhar o todo interligado, 

buscar abstrair o que os Referencias tem a oferecer. Da mesma forma, deve buscar utilizar 

sempre o conhecimento prévio já obtido pelo aluno.  

Quando um professor utiliza-se de algum livro, exemplo os RCN o mesmo deve ter 

um olhar crítico e aproveitar o máximo que tais materiais podem oferecer de positivo, porém 

utilizá-los como ferramentas de apoio e não único.  

Puxar as aprendizagens na transformação do que a criança mais gosta que é o brincar é 

uma maneira favorável para que todo trabalho do professor ocorra com sucesso. Além disso, 

utilizar as próprias experiências faz com que os alunos constroem suas próprias hipóteses e 

inclusive cheguem a conclusões é outra alternativa positiva que vem sendo bastante debatida. 
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Resumo 

 

O presente trabalho propõe o uso da abordagem sistêmica a partir da proposta metodológica 

da “análise-diagnóstico de sistemas agrários” como o instrumento adequado para o estudo da 

agricultura, seja ela familiar ou patronal. Os sistemas agrários buscam caracterizar a 

agricultura em uma determinada porção do espaço, partindo de análises que consideram a 

evolução das práticas agrícolas empregadas e os processos históricos observados no recorte 

delimitado. O conceito de sistemas agrários consiste, assim, em uma proposição teórico-

conceitual, a qual pode ser efetivamente aplicada por meio da metodologia proposta pela 

análise-diagnóstico de sistemas agrários. A análise-diagnóstico propõe um conjunto de passos 

progressivos que contrapostos sucessivamente acabam por complementar-se, conduzindo à 

construção de um quadro geral da agricultura de uma localidade determinada. Depreende-se 

da realização do trabalho, que os propósitos da análise-diagnóstico e do uso do conceito de 

sistemas agrários consiste não só  na  identificação de linhas gerais capazes de orientar a 

otimização dos resultados produtivos da agricultura, como também, para a preservação da 

dinâmica dos agroecossistemas locais e para a redução dos problemas sociais identificados. 

 

Palavras-chave: Agricultura. Abordagem Sistêmica. Sistema Agrário. Análise-diagnóstico. 

 

A Systematic approach applied in Agrarian Geography: the Diagnostic of 

Agrarian Systems as  a Methodological Proposal 
 

Abstract 

 

The present paper has as its purpose the use of a systemic approach upon a methodological 

proposal of “analysis-diagnosis on agricultural systems” as an accurate teaching instrument to 

learn about agriculture, whether it is familiar or management. The agrarian systems aim to 

portray agriculture in one determine fraction of space, starting by analyses which consider the 

evolution being used in agriculture practices and the historic processes observed in a 

delimited section. The concept surrounding agrarian systems consist of a theoretical and 

conceptual proposal, in which could be effective applied through a methodology of analysis-

diagnosis on agriculture systems. The analysis-diagnosis introduce a series  of  progressive 

steps which complement each other even when are  opposing one another, leading to the 

creation of a general framework regarding agriculture in a determine location. It leads away 

from the proposal in analysis-diagnosis and the use of the model of agrarian systems that 

consist not only to identify those capable lines to guide and optimize the productive result in 

agriculture but also to preserve the dynamics in local agro-systems and to reduce the social 

problems recognized.  

 

Key-words: Agriculture. Systemic Approach. Agrarian System. Analysis-diagnosis. 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 138 
 

1 Introdução 

 

A análise da realidade agrária demanda um método capaz de abarcar a um só tempo a 

sua diversidade e as suas especificidades. Neste artigo apresenta-se o uso da abordagem 

sistêmica e, mais especificamente, dos sistemas agrários e da análise-diagnóstico como os 

instrumentos adequados para o estudo da agricultura, seja ela familiar ou patronal. Todavia, 

na utilização da abordagem sistêmica faz-se necessário entender o contexto que levou ao seu 

surgimento, compreender o conceito de sistemas agrários, as bases da Teoria dos Sistemas 

Agrários e a proposta metodológica sugerida pela análise-diagnóstico de sistemas agrários. 

É digno de nota que o fato de o artigo que segue estar dividido em seções que buscam 

refletir a essência do seu conteúdo, não implica em uma tentativa de compartimentação da 

discussão aqui encetada – fato que remeteria justamente à antítese do conceito de sistema. 

Mas sim, em uma tentativa de percorrer o encadeamento lógico que pauta a compreensão 

sistêmica, partindo da sua caracterização geral, aplicável às mais diversas ciências, até atingir 

a forma como ela se configura e se materializa efetivamente nos estudos concernentes à 

agricultura. 

 

2 A abordagem sistêmica 

 

A busca dos seres humanos pela compreensão do universo no qual se encontram 

inseridos constitui uma necessidade inerente à existência humana. Ainda na Antiguidade 

Clássica já era possível identificar a presença desse imperativo, por meio da análise da obra 

de filósofos como Aristóteles, Platão e Sócrates. Entretanto, mais do que buscar o 

entendimento da dinâmica de funcionamento do universo, esses pensadores desenvolveram 

teorias que subsidiavam e orientavam as explicações e interpretações da realidade por eles 

elaboradas (LIMBERGER, 2006). 

Na Idade Média, a existência de concepções ou de abordagens baseadas em 

pressupostos específicos orientando as tentativas de explicação do mundo torna-se mais clara. 

Neste momento, é possível verificar o papel central desempenhado pela Igreja na elaboração 

de análises de caráter exclusivamente religioso, assim a natureza teria sido “criada por Deus 

como obra pura e perfeita. De acordo com a passagem escrita em Gênesis, o homem constitui 

o elo final e a natureza toda se encontra à sua disposição, bastando apenas utilizá-la e usufruir 

de seus benefícios” (VESTENA, 2011, p. 22). 
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Essa concepção religiosa mantém-se hegemônica até o século XVIII, quando as ideias 

do Iluminismo começam a despontar, anunciando o surgimento da visão mecanicista de 

mundo – concepção analítica ou cartesiana são outros termos empregados para nomear essa 

proposta. As origens dessa abordagem remontam ao Renascimento e foi sobre os seus pilares 

que se assentaram as bases da ciência ocidental moderna. A concepção mecanicista preconiza 

o abandono das explicações divinas e propõe o homem, e não mais Deus, como o elemento 

central no funcionamento da dinâmica do universo. As obras de estudiosos como Copérnico, 

Descartes e Newton lançam os alicerces do pensamento cartesiano. Assim, 

O fundamento de tal concepção do pensamento era uma visão mecanicista, linear, 

racionalista do homem e da natureza. Para aqueles pensadores, o homem era ‘dono e 

possuidor da natureza’ e a natureza era regida por leis ‘eternas’ e universais que 

estabeleciam entre os elementos relações rigorosamente determinadas e de 

comportamento previsível, absolutamente objetivas, aplicáveis a todo e qualquer 

objeto e passíveis de verificação a qualquer momento (MIGUEL, 2009, p. 11). 

 

É de fundamental relevância realçar que esse entendimento de ciência permitiu aos seres 

humanos grandes avanços científicos e tecnológicos. Mas que também acabou por legitimar 

um padrão insustentável de exploração natural, ao promover estudos voltados para a 

subjugação do meio físico às supostas necessidades da cultura humana. Ao mesmo tempo, 

este pensamento promoveu a compartimentação da ciência em especialidades totalmente 

distanciadas e alicerçou-se sobre leis – quase tão dogmáticas quanto as que grassavam na 

Idade Média – que negam enfaticamente o caráter dinâmico da natureza e da sociedade. 

Não obstante os progressos técnicos e científicos proporcionados pelo pensamento 

cartesiano, os avanços científicos ao longo do século XX levaram, de forma concomitante, a 

uma crise dessa visão de ciência e à formação de um cenário favorável ao surgimento da 

abordagem sistêmica. Vestena (2011, p. 30) salienta que contrariamente à abordagem 

analítica o “[...] pensamento sistêmico é pensamento de processo: a forma torna-se associada 

ao processo, à inter-relação, à interação, e os opostos são unificados pela oscilação”. 

De acordo com Alves e Silveira (2008) a metodologia sistêmica consiste em 

instrumento basilar para a compreensão dos fenômenos da sociedade e tem sua origem em 

1945, no livro de Ludwig Von Bertalanffy intitulado “Teoria Geral dos Sistemas”. Nesta obra 

Bertalanffy aborda, entre outros temas, a forma como se dá a necessária transição da 

perspectiva analítica para a abordagem sistêmica: 

Enquanto no passado a ciência procurava explicar os fenômenos observáveis 

reduzindo-os à interação de unidades elementares investigáveis independentemente 

umas das outras, na ciência contemporânea aparecem concepções que se referem ao 

que é chamado um tanto vagamente ‘totalidade’, isto é, problemas de organização, 

fenômenos que não se resolvem em acontecimentos locais, interações dinâmicas 

manifestadas na diferença de comportamento das partes quando isoladas ou quando 
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em configuração superior, etc. Em resumo, aparecem ‘sistemas’ de várias ordens 

que não são inteligíveis mediante a investigação de suas respectivas partes 

isoladamente (BERTALANFFY, 1975, p. 60-61). 

 

Desse modo, o objetivo da Teoria Geral dos Sistemas seria a elaboração de princípios 

aplicáveis aos sistemas de forma genérica, independentemente do caráter dos seus 

componentes ou das interconexões estabelecidas entre eles. A respeito de uma demarcação 

mais precisa do conceito de sistema, Bertalanffy (1975, p. 62) propõe inicialmente “[...] a 

definição dos sistemas como ‘conjunto de elementos em interação [...]’” e conclui, ao final da 

obra, que “Qualquer organismo é um sistema, isto é, uma ordem dinâmica de partes e 

processos em mútua interação” (BERTALANFFY, 1949 apud BERTALANFFY, 1975, p. 

277). 

Por conseguinte, é possível depreender que a organização dos sistemas se dá em função 

de um determinado fim, o qual pode ser definido pela natureza ou por decorrência da ação 

humana. Essa organização, entretanto, não é fixa ou estável, mas se encontra em contínuo 

processo de transformação e recriação decorrente da natureza instável dos fluxos que 

conectam os elementos constituintes dos sistemas, tais fluxos também são chamados de inter-

relações. Estas podem assumir formas variadas de acordo com os tipos de conexão que cada 

elemento estabelecer com os demais, não havendo, portanto, uma ligação padrão ou 

permanente entre os elementos do sistema. 

De acordo com Ferreira (2001) o conceito de sistema é válido para níveis de análise 

diversos, desde uma célula até um estabelecimento rural ou mesmo uma região. Assim, existe 

um nivelamento hierárquico no interior do sistema e na própria relação deste com o contexto 

que o rodeia, uma vez que todo sistema consiste, finalmente, em um subsistema em relação a 

outro sistema hierarquicamente superior.  

Nessa discussão, Ozelame, Machado e Hegedus (2002) introduzem um ponto 

importante ao estabelecerem a diferenciação entre sistemático e sistêmico. Para os autores, 

apesar de ambos os conceitos partirem de uma visão holística, o primeiro entende a totalidade 

como idêntica à soma das partes constituintes do sistema, já o segundo compreende que a 

totalidade difere do somatório das partes, pois possui características emergentes que não se 

encontram presentes nas partes independentes. Dessa forma, a limitação do sistema às suas 

partes não abarcaria esses elementos emergentes e responsáveis pela diferenciação entre o 

conjunto das partes e a totalidade. 

É essa também a compreensão de Bertalanffy (1975) quando se refere à clássica 

expressão “o todo é maior que a soma das partes”: 
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O significado da expressão um tanto mística ‘o todo é mais que a soma das partes’ 

consiste simplesmente em que as características constitutivas não são explicáveis a 

partir das características das partes isoladas. As características do complexo, 

portanto, comparadas às dos elementos, parecem ‘novas’ ou ‘emergentes’. Se porém 

conhecermos o total das partes contidas em um sistema e as relações entre elas o 

comportamento do sistema pode  ser derivado do comportamento das partes 

(BERTALANFFY, 1975, p. 83). 

 

É necessário salientar a este ponto, que apesar da breve apresentação acerca das 

diferentes abordagens empregadas para a explicação do mundo, enfocando mais detidamente 

a abordagem sistêmica, apontar esta última como uma concepção de maior abrangência e 

profundidade, a abordagem sistêmica não deve ser entendida como uma substituta natural do 

enfoque analítico.  

A visão cartesiana foi e ainda se mostra muito útil na análise de fenômenos e processos 

específicos, todavia, existem situações de maior complexidade que requerem o uso de uma 

compreensão holística. Assim, não existe impedimento de ordem qualquer ao uso dirigido do 

pensamento analítico. O que se buscou balizar aqui foi o ajustamento do enfoque sistêmico ao 

contexto hodierno e a insuficiência e mesmo a inadequação do pensamento cartesiano 

entendido enquanto parâmetro norteador da ciência, fato que não exclui o seu uso pontual e 

dirigido. 

A seguir apresenta-se a aplicação da abordagem sistêmica aos estudos agrários a partir 

do conceito de sistema agrário. Assim, abordam-se os sistemas, mas de forma mais 

pronunciada a ideia de fronteira, a qual: 

[...] estabelece os limites do domínio interno e o desempenho do sistema em relação 

ao meio ambiente no qual está inserido, que geralmente é dinâmico, diversificado e 

imprevisível. Neste contexto, o estabelecimento rural passa a ser identificado como 

um sistema básico, com suas diversidades, inter-relações entre os componentes e o 

meio ambiente incerto. O agricultor e a sua família constituem-se na parte central do 

sistema (FERREIRA, 2001, p. 11). 

 

3 A abordagem sistêmica aplicada à geografia agrária: os sistemas agrários 

 

O estudo da agricultura e das dinâmicas sociais e ambientais que a envolvem, bem 

como dos modos específicos como as diferentes sociedades empreenderam a atividade 

agrícola constitui o principal objeto de estudo da geografia agrária. Uma breve conceituação 

da agricultura é fornecida por Miguel (2009, p. 18): “agricultura, em seu sentido amplo, é uma 

atividade social de produção de bens obtidos pela exploração da fertilidade útil de um meio 

que contém geralmente populações de espécies domesticadas ou não.” O autor complementa 

destacando a variedade de formas que a agricultura apresenta ao focalizar diferentes recortes 

territoriais ou momentos históricos. 
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O surgimento do conceito de sistemas agrários como instrumento de análise da 

agricultura se dá na segunda metade XX, mais especificamente no pós-Segunda Guerra 

Mundial, em um contexto propiciado por uma nova configuração da política e da economia 

global e pelo fortalecimento da abordagem sistêmica. O conceito de sistemas agrários surge 

na geografia agrária como a possibilidade de acompanhar as novas dinâmicas socioprodutivas 

da agricultura. Tal definição tem por escopo de análise o estudo das relações estabelecidas 

entre uma dada população rural e a natureza, em um recorte espacial circunscrito e em um 

período histórico determinado. 

A consolidação do conceito de sistemas agrários a partir do pós-guerra torna-o uma 

alternativa ao modelo de desenvolvimento rural ainda hoje em curso, pautado sobre 

intervenções setoriais e baseado na perspectiva analítica. Tal modelo de desenvolvimento 

rural foi o responsável pela generalização do processo de modernização e intensificação no 

uso de insumos industrializados, comumente chamado de Revolução Verde (MIGUEL, 2009). 

Tal processo preconizou a homogeneização na utilização global das técnicas agrícolas, 

desconsiderando as características dos ecossistemas locais e relegando os conhecimentos 

empíricos dos agricultores. Desse modo, a Revolução Verde promoveu, também, um padrão 

de exploração da natureza claramente predatório. 

Contrário a esses preceitos, o conceito de sistemas agrários evidencia um entendimento 

diferenciado de que 

[...] a compreensão das dinâmicas agrícolas e agrárias passa, necessariamente, por 

um conhecimento aprofundado e sistemático do processo evolutivo e do contexto 

histórico onde operam e se articulam as sociedades agrárias. Nesse sentido, a 

compreensão do processo de formatação de uma agricultura exige uma considerável 

apreensão das particularidades relacionadas a seus aspectos intrínsecos ou internos 

(condicionantes ambientais, estrutura social, mercado, conhecimento técnico, etc.) e 
externos (economia nacional, sistema político, relações de troca, inserção 

internacional, etc.) (MIGUEL, 2009, p. 20). 

 

Pinheiro (2000) classifica os sistemas agrários como imprescindíveis diante da 

complexidade cada vez maior dos ecossistemas manejados pelo homem e da necessidade 

evidente de buscar-se uma produção concatenada com os princípios alardeados pela 

sustentabilidade. Para o autor a proposta dos sistemas agrários apresenta-se totalmente 

adaptada à realidade da agricultura familiar, pois oferece alternativas de ação baseadas em 

uma perspectiva holística e multidisciplinar, capaz de aglutinar os conhecimentos científicos 

com os saberes dos agricultores, oriundos da prática e da experimentação. 

De acordo com essa lógica, e como já assinalado anteriormente, um estabelecimento 

agrícola pode ser entendido enquanto um sistema agrícola, o qual seria dirigido por seres 
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humanos com vistas à sua reprodução social (caso da produção familiar) ou com o intuito de 

acumulação de capitais (como na agricultura patronal). Tomando os estabelecimentos como 

sistemas agrícolas é possível encontrar exemplos de funcionamento dos sistemas agrários, 

assim as entradas seriam os insumos, a luz solar e a chuva; já as saídas consistiriam na 

produção obtida. 

Cabe salientar que apesar dos processos físicos, químicos e biológicos constituírem-se 

em parte importante dos sistemas agrários, estes não se resumem àqueles aspectos: 

Durante o processo produtivo, os agricultores se relacionam com outros indivíduos, 

sejam produtores agrícolas ou agentes econômicos (técnicos, comerciantes, etc.), 

envolvendo estreitamente o homem em um ou vários ecossistemas, as técnicas e 

ferramentas de produção assim como as relações com os agentes econômicos. 

(FIGUEREDO; MIGUEL, 2007, p. 6). 

 

Oliveira, Dambrós e Miorin (2009, p. 2) resumem todos os aspectos abrangidos pelos 

sistemas agrários ao afirmarem que estes “[...] resultam de interferências advindas dos 

recursos ambientais, socioeconômicos, de infraestrutura e econômico político existentes e 

atuantes em uma determinada realidade [...]”. Por conseguinte, é possível depreender que a 

finalidade última dos sistemas agrários radica na estruturação de um substrato teórico capaz 

de orientar ações voltadas para o desenvolvimento rural, concebendo-o como um processo 

que extrapola o mero crescimento econômico, pois considera também os aspectos 

socioambientais. 

É com base nessa compreensão de sistemas agrários que Marcel Mazoyer e Laurence 

Roudart desenvolvem, a partir de estudos no Instituto Nacional Agronômico de Paris Grignon 

(INA-PG), a Teoria dos Sistemas Agrários. Essa teoria objetiva fornecer o instrumental 

teórico-conceitual para o entendimento da agricultura, considerando a sua diversificação 

espacial e as mudanças que sofreu ao longo da história. Foi utilizando a teoria dos sistemas 

agrários que os autores mencionados escreveram a obra “História das agriculturas no mundo: 

do neolítico à crise contemporânea” na qual retomam as transformações pela quais a 

agricultura passou desde o seu surgimento até o contexto hodierno. 

Mazoyer e Roudart (2010) definem a teoria dos sistemas agrários como uma ferramenta 

intelectual capaz de abranger a complexidade de cada forma de agricultura e de apontar, de 

modo geral, a diversificação geográfica e as transformações históricas dessas agriculturas. Os 

autores destacam que analisar a agricultura tomando-a como sistema demanda que se 

reconheça a conjugação de elementos complementares e mutuamente condicionados que 

garantem o fluxo interno de trocas e também as relações com os elementos externos ao 

sistema que abrange a agricultura. 
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Mertz (2004, p. 279) entende a teoria dos sistemas agrários como o enfoque histórico 

“da exploração agrícola de uma região de modo a possibilitar a apreensão do conjunto de 

procedimentos postos em prática pelos agricultores, levando em consideração os fatores 

sociais, políticos e econômicos que condicionam o meio rural.” Ou, dito de outra forma, o 

sistema agrário representa a expressão teórica da agricultura de uma determinada delimitação 

espacial moldada pelas transformações históricas. Nesse sentido, Aguiar (2007, p. 17) entende 

a teoria dos sistemas agrários como uma evolução da própria geografia agrária: “a teoria dos 

sistemas agrários reflete e proporciona diretamente uma visão mais apurada para o espaço 

agrícola e agrário, especializando e refinando a própria Geografia Agrária”. 

De forma sintética pode-se afirmar que um sistema agrário 

É um modo de exploração do meio historicamente constituído e durável, um 

conjunto de forças de produção adaptado às condições bioclimáticas de um espaço 

definido e respondendo às condições e necessidades de um certo momento. Pode-se 

definir um sistema agrário como sendo a combinação do meio cultivado; dos 
instrumentos de produção (materiais e força de trabalho); do modo de 

artificialização do meio; da divisão social do trabalho entre agricultura, artesanato e 

indústria; dos excedentes agrícolas e as relações de troca com outros atores sociais; 

das relações de força e de propriedade que regem a repartição do produto do 

trabalho, dos fatores de produção e dos bens de consumo; do conjunto de idias e 

instituições que permitem assegurar a reprodução social (MAZOYER, 1987 apud 

MIGUEL, 1999, p. 9). 

 

Esse enunciado expõe de forma sucinta o fato de que o estudo dos sistemas agrários se 

dá por meio de análise integrada da organização e da dinâmica de funcionamento dos dois 

principais subsistemas da agricultura: o ecossistema cultivado e o sistema social produtivo. 

Estes, em um momento preliminar, devem ser apreendidos nas suas especificidades e 

singularidades e, em ato contínuo, devem ser analisados as partir das relações que 

estabelecem entre si. Para uma compreensão efetiva da teoria dos sistemas agrários faz-se 

mister que analisemos mais especificamente cada um desses subsistemas. 

O ecossistema cultivado, de acordo com Mazoyer e Roudart (2010), possui uma 

organização caracterizada pela existência de subsistemas complementares entre si, como as 

florestas, as pastagens, as terras cultiváveis e as hortas. A organização, gestão e exploração de 

cada um desses subsistemas ocorrem de formas peculiares aos interesses e pretensões de cada 

indivíduo ou grupo humano. Cada um dos subsistemas aludidos é ainda dividido em 

subsistemas hierarquicamente inferiores, o sistema de criação, por exemplo, apresenta-se 

composto por rebanhos de espécies diversificadas. 

No que concerne ao funcionamento do ecossistema cultivado, é preciso relaçar que ele 

pode ser decomposto em um conjunto de funções que se encontram responsáveis pela sua 

renovação. Exemplos dessas funções podem ser citados: 
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[...] função de desmatamento e de contenção da vegetação selvagem (derrubada-

queimada, aração manual ou com arado, escarificação, tratamento para eliminar 

ervas invasoras...); função de renovação da fertilidade (pousio de longa duração, 

estrume, dejeções animais, adubos minerais...); condução dos cultivos (rotações, 

itinerários técnicos, operações culturais...) e condução técnica dos rebanhos 

(reprodução, calendários forrageiros...) etc. (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 73). 

 

Essas funções permitem não apenas o fluxo de trocas de matéria e energia no interior do 

ecossistema, como também são responsáveis por trocas estabelecidas com outros 

ecossistemas, por meio da liberação de água ou do remanejamento de forragens, por exemplo. 

Assim, diferentes ecossistemas se encontram sob mútua influência, o que implica na 

imprescindibilidade de que o estudo de um ecossistema extrapole as suas fronteiras. 

Já o sistema social produtivo – também chamado de sistema técnico, econômico e social 

–, segundo Mazoyer e Roudart (2010), é constituído por seres humanos, os quais representam 

o conhecimento e a força de trabalho; por meios inertes, representados pelos instrumentos e 

equipamentos produtivos; e pela matéria viva, composta pela criação animal e pelos cultivos 

agrícolas. Todos esses elementos do sistema social produtivo são mobilizados pelo homem 

com o intuito de desenvolver atividades que promovam a exploração e a renovação do 

ecossistema cultivado. Essas atividades, por sua vez, são realizadas objetivando o 

atendimento das necessidades humanas de forma direta, por meio do autoconsumo, ou de 

modo indireto, utilizando a produção para a realização de trocas que podem envolver ou não o 

uso de relações monetárias. 

Assim, a organização dos meios e das atividades produtivas consiste na estrutura do 

sistema de produção, o qual, juntamente com a categoria social, se constitui em um conceito 

capaz de classificar os estabelecimentos agrícolas. O sistema de produção compreende a 

conciliação dos meios de produção e das atividades produtivas. No que se refere à categoria 

social, para Silva Neto e Basso (2005, p. 19) esta “[...] é definida pelas suas relações de 

produção, de propriedade e de troca com os demais agentes, que direta ou indiretamente 

atuam na produção agropecuária”. Para os autores, a categoria social na qual se encontra um 

produtor exprime o seu grau de acesso aos meios de produção, bem como o aproveitamento 

econômico resultante das suas atividades produtivas. 

É necessário assinalar que um sistema agrário pode ser composto por estabelecimentos 

agrícolas com sistemas de produção de constituição bastante análoga, fazendo com que os 

produtores que compõem este sistema pertençam à mesma categoria social ou “tipos de 

agricultores”. Todavia, pode ocorrer também de um sistema agrário apresentar 

estabelecimentos com sistemas de produção a um só tempo totalmente dessemelhantes e 

complementares, como os sistemas de produção especializados no cultivo e os especializados 
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na criação, pois cada um deles dedica-se à exploração de uma parte determinada do 

ecossistema cultivado e podem intercambiar o resultado da produção e os resíduos gerados 

(adubo animal). 

Mazoyer e Roudart (2010) explicam que os processos de desenvolvimento e crise em 

um sistema são resultado da dinâmica dos estabelecimentos que conformam esse sistema. O 

desenvolvimento será geral se todos os estabelecimentos prosperarem, adquirirem outros 

meios de produção, expandirem suas atividades e apresentarem incrementos econômicos nos 

seus resultados. O desenvolvimento desigual ocorrerá quando houver uma discrepância 

pronunciada entres os graus de celeridade do desenvolvimento dos estabelecimentos.  

Pode ocorrer, ainda, o desenvolvimento contraditório quando no interior de um mesmo 

sistema certos estabelecimentos apresentarem franco desenvolvimento, enquanto outros se 

encontram em crise ou mesmo apresentam indicadores de um processo de regressão. Por fim, 

será constatada a crise geral de um sistema agrário quando todos os estabelecimentos 

presentes nesse sistema se encontrarem em regressão, oferecendo sinais de uma tendência ao 

desaparecimento.  

Com isso, é possível perceber que a teoria dos sistemas agrários pode servir a estudos 

com escopos muito diversificados, sendo, entretanto, sempre aplicada com o intuito final de 

fornecer a representação teórica de um sistema agrário, permitindo o arcabouço intelectual 

necessário à elaboração de ações voltadas para o desenvolvimento rural. Diante dessa 

diversidade de objetivos aos quais pode servir a teoria dos sistemas agrários, destaca-se, 

conforme Silva Neto e Basso (2005, p. 18), que: “Geograficamente, portanto, um sistema 

agrário não possui uma dimensão fixa, pois esta depende do grau de abrangência da análise 

realizada, a qual, por sua vez, é definida pelos objetivos específicos do estudo.” 

Assim, após apresentar o conceito e a teoria dos sistemas agrários parece prudente 

balizar que apesar das pretensões de Mazoyer e Roudart, nem a teoria e nem o conceito de 

sistemas agrários podem abranger toda a complexidade da agricultura, mas sim correspondem 

antes 

[...] a um conjunto de conhecimentos metodicamente elaborados como resultado da 

observação, delimitação e análise de uma agricultura particular. Assim, um sistema 

agrário não é um objeto real diretamente observável, mas um objeto cientificamente 

elaborado cuja finalidade não é retratar a agricultura em toda a sua complexidade, 

tarefa praticamente impossível, mas tornar esta complexidade inteligível segundo os 
objetivos específicos definidos (SILVA NETO; BASSO, 2005, p. 17-18). 

 

Tal entendimento não reduz de forma alguma a validade e a importância do conceito e 

da teoria dos sistemas agrários, mas sim reafirma a acuidade desse arcabouço teórico-
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conceitual para a representação tangível e objetiva da agricultura de acordo com finalidades 

previamente estabelecidas. 

 

4 Análise-diagnóstico de sistemas agrários 

 

Após apresentar os pressupostos teórico-conceituais da abordagem sistêmica e do 

conceito e da teoria dos sistemas agrários, a partir agora se discute, de forma mais pragmática, 

de que forma se dá a operacionalização da proposta conceitual oferecida pelos sistemas 

agrários.  

A metodologia da análise-diagnóstico de sistemas agrários vem sendo utilizada, desde 

1995, em um projeto cooperativo desenvolvido conjuntamente pela FAO (Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) e pelo INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária) como instrumento para a elaboração de diagnósticos de 

diversas áreas do país. 

O objetivo da análise-diagnóstico é o desenvolvimento rural, entendido como [...] um 

encadeamento de transformações técnicas, ecológicas, econômicas e sociais. Convém 

entender a sua dinâmica passada e as suas contradições presentes para prever as tendências 

futuras. (DUFUMIER, 1996 apud FAO; INCRA, 1999, p. 6-7, grifo dos autores). Por essa 

razão, o diagnóstico de sistemas agrários não se constitui em uma finalidade acabada, mas sim 

em um instrumento indispensável para a elaboração de projetos de desenvolvimento rural 

capazes de atender adequadamente as demandas locais. Assim: 

O diagnóstico deve trazer respostas a perguntas importantes, tais como: quais são as 

práticas técnicas, sociais e econômicas dos agricultores e os seus sistemas de 

produção; quais são as razões que explicam a existência dessas práticas; quais são as 

suas principais tendências de evolução; quais são os principais fatores que 

condicionam essa evolução; quais são os principais problemas que vêm enfrentando; 

como se pode contribuir para superar esses problemas; quais seriam os sistemas de 

produção e os tipos de produtores mais adequados à sociedade? (FAO; INCRA, 

1999, p. 7). 

 

Faz-se necessário salientar que a análise-diagnóstico não se propõe como um conjunto 

de procedimentos de aplicabilidade idêntica a todos os agricultores, de modo inverso, trata-se 

apenas de uma proposta de orientação para a elaboração de relatório capaz abarcar os 

principais aspectos do sistema agrário enfocado. Dessa forma, um diagnóstico deve ser capaz 

de identificar quais são dificuldades enfrentadas pelos agricultores, de que forma eles reagem 

a essas vicissitudes, quais os são os elementos nos quais os produtores investem e quais as 

perspectivas para o futuro da localidade analisada. 
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Miguel (2009) expõe alguns aspectos que demandam detida atenção na elaboração de 

um diagnóstico. Para o autor é fundamental analisar quais são as possibilidades reais de 

apropriação de inovações do meio rural estudado, ou seja, a forma como os agricultores 

reagem à implementação de um novo meio de produção, por exemplo. O autor destaca ainda a 

importância de considerar o caráter das relações sociais estabelecidas entre os agricultores e 

apresenta como fundamental a participação ativa dos produtores na elaboração do 

diagnóstico, fato que contribui para a construção de alternativas adequadas às características 

do ecossistema cultivado e condizentes com os pleitos socioeconômicos dos produtores. 

Cabe enfatizar, todavia, que apesar de fornecer uma análise concatenada com a 

realidade do recorte rural estudado, esta análise não é definitiva, mas sim o retrato de um 

momento preciso que deve ser continuamente atualizado a partir das renovações constantes do 

ecossistema cultivado e das sucessivas transformações do sistema social produtivo. Contudo, 

essa delimitação temporal específica do diagnóstico não pode ser confundida com uma 

negação do processo histórico que levou à conformação do quadro representado pela 

conclusão do diagnóstico. Isso porque o diagnóstico deve permitir também uma compreensão 

de como a sucessão de diferentes temporalidades – ou a evolução dos sistemas agrários – 

levou à constituição do contexto atualmente verificado. 

Ferreira (2001) destaca que  

Os princípios gerais do método de diagnóstico da realidade agrícola de uma região 

baseiam-se na estratificação desta realidade, na explicação e não somente na 

descrição dos fenômenos observados, na análise em termos de sistemas, no 
privilégio para as relações entre as partes e os fatos (ecológicos, técnicos e sociais), 

e nos passos progressivos (FERREIRA, 2001, p. 19). 

 

Esses princípios podem ser descritos de forma mais pormenorizada enquanto passos 

progressivos, consoante com o guia metodológico elaborado pela FAO e pelo INCRA (1999). 

Tais etapas sucessivas devem partir de um plano mais geral, como o país ou a região e atingir 

recortes mais específicos, a exemplo de um município ou estabelecimento agrícola, 

eventualmente focalizando de forma ainda mais particular os subsistemas desse 

estabelecimento, como o sistema de criação e cultivo. Mais do que estabelecer uma sequência 

temporal para a execução do diagnóstico, esses passos progressivos devem fornecer material 

teórico passível de ser confrontado com o produto da etapa anterior, conduzindo a um 

processo evolutivo de gestação e verificação de hipóteses. 

Outro princípio norteador para a elaboração de uma análise-diagnóstico consiste na 

formulação de pressupostos que ultrapassem a mera descrição dos processos e fenômenos 

observados e abranjam a produção de explicações para os eventos descritos. É fundamental, 
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diante disso, que essas explicações se encontrem subsidiadas na reconstituição da evolução 

histórica do sistema agrícola pesquisado e na observância ao contexto econômico que envolve 

os produtores.  

A organização da realidade agrária em estratos relativamente homogêneos internamente 

e contrastantes entre si trata-se de uma indicação fundamental para a construção do 

diagnóstico. Esse mecanismo consiste em uma estratégia importante para apreensão da 

diversidade que caracteriza a realidade agrária, pois permite a sistematização e contraposição 

dos dados levantados. Concomitantemente, deve-se optar pelo uso de amostragens dirigidas 

(aquelas nas quais os componentes da amostra são selecionados com um objetivo especifico), 

pois estas garantem que a diversidade de sistemas de produção e de produtores seja abarcada. 

Assim, o crucial em um diagnóstico reside na elaboração de um quadro que contemple todos 

os matizes da localidade ou do estabelecimento analisado e não na representatividade 

estatística dos grupos selecionados. (FAO; INCRA, 1999)  

Ante a vultuosidade de material teórico gerado pelos procedimentos acima referidos, 

Miguel (2009) preconiza algumas estratégias capazes contribuir para a otimização do 

diagnóstico: 

Princípio da Ignorância Ótima (“ignorar o que não é necessário saber para a 

compreensão do objeto de estudo”); 

Princípio da Imprecisão Adequada (“não medir nada com mais precisão do que 

for necessário para a compreensão do objeto de estudo”); 

Princípio da Saturação (“parar os levantamentos de dados, quando novas 

informações não acrescentarem nada de novo”) (MIGUEL, 2009, p. 35, grifos do 

autor). 

 

5 Conclusão 

 

Em síntese, buscou-se neste trabalho desenvolver uma análise da abordagem sistêmica, 

da sua aplicação aos estudos em geografia agrária por meio do conceito de sistemas agrários 

e, finalmente, da forma objetiva como este conceito se operacionaliza na análise da realidade 

agrária. Através da exposição teórica aqui empreendida, tencionou-se a demonstração factual 

da importância e mesmo da imprescindibilidade do uso do conceito de sistemas agrários para 

o estudo da agricultura.  

Entende-se, ainda, que a utilização dos sistemas agrários pode permitir a elaboração de 

pesquisas com maior aprofundamento teórico e de emprego prático mais pronunciado para 

ações de desenvolvimento rural, realmente conectadas com as demandas e necessidades 

locais. Mas, sobretudo, compreendem-se os sistemas agrários e a sua forma material de 

aplicação – a análise-diagnóstico – como ferramentas fundamentais para a construção de uma 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 150 
 

agricultura capaz de se desenvolver na sua totalidade, ou seja, nas dimensões ecológica, 

social, econômica e cultural. 

Dessa forma, os propósitos da análise-diagnóstico e do uso do conceito de sistemas 

agrários consistem não só em estudos voltados para a identificação de linhas gerais capazes de 

orientar a otimização dos resultados produtivos da agricultura, como também para a 

preservação da dinâmica dos agroecossistemas locais e para a redução dos problemas sociais 

identificados no recorte espacial em questão. 
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Resumo 

 

Um dos principais problemas na atual conjuntura da sociedade brasileira vem ser as questões 

de transporte público. Problemática que se ocasiona, sobretudo pela incapacidade 

governamental de organizar o sistema de circulação de forma que sejam providos serviços 

com baixos custos e de alta qualidade. Desta forma, devido à complexidade em torno do 

assunto, este trabalho buscar identificar os problemas e elencar condições mais sustentáveis 

para o processo de circulação. Para tanto, apresenta-se um entendimento mais aprofundado 

dos conceitos de circulação e sustentabilidade dentro da ciência geográfica, e partir destes, são 

esboçadas novas possibilidades e reflexões sobre o processo de circulação urbana.   

Palavras Chaves: Circulação. Sustentabilidade. Transporte Público. 

 

Abstract 

 

One of the main problems in the current situation of Brazilian society comes to be matters of 

public transportation. Problem that exists because of government inability to organize the 

circulation system, so that services aren't made with low cost and high quality. Thus, due to 

the complexity surrounding the issue, this paper seek to identify the problems and rank more 

efficiently sustainable conditions for the process of circulation. It presents itself a deeper 

understanding of the concepts of movement and sustainability within the geographical 

science, and from these, new possibilities and reflections on the process of urban traffic. 

Keywords: Circulation. Sustainability. Public Transport.  
 

 

 Introdução 

 

Uma das principais questões que permeia os debates e reivindicações sociais do atual 

período do Estado brasileiro é sem dúvida os problemas do transporte. Tal questão que, 

quando analisada a fundo, apresenta problemas de diversas ordens, seja polít ica, pelas 

negociações obscuras que se sucedem em prestações de serviços de baixa qualidade, seja de 

ordem técnica, pela ineficiência de capacidade da esfera pública em aplicar projetos de 

relevância no desenvolvimento e melhor qualidade de vida da população. 

Nitidamente, os movimentos foram visto em grande amplitude nos centros de maior 

aglomeração populacional, locais onde em maior quantidade a população necessita dos meios 

de transporte coletivo. Mas o que tange o Brasil a ser tão atrasado quando a questão é 

transporte? Não parece que temos ciência que nossa matriz de transporte tem 60% de foco no 
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modal rodoviário, sendo o Brasil o único país de escala continental que coloca seus esforços 

neste meio de transporte, modal que é o menos eficiente, seja em consumo de energia e 

matéria prima, seja em aproveitamento distância-tempo. Sem contar outros problemas do 

rodoviário, como segurança e altos custos aos que o utilizam. 

Desta forma, o que este trabalho busca provocar é a reflexão do pensamento em torno 

do processo de circulação material, visando revelar como o entendimento de questões simples 

podem projetar práticas que gerem impactos significativos na qualidade de vida das pessoas. 

Ou seja, o que se busca demonstrar são maneiras de gerar benefícios ao transporte urbano 

brasileiro, analisando possibilidades reais de ação dentro dos agentes modeladores do meio. 

Sendo assim, “reconhecendo que quase toda a população transformou-se em empregada do 

capital” (BRAVERMAN, 1974, pag. 342), e que este, exerce maior influência nas decisões. 

Mas o debate sobre tais fundamentos, mesmo aflorando em diversos ensejos, não será 

aprofundado aqui, uma vez que se entende que a noção de classes sociais está intrínseca em 

qualquer pensamento que se remeta aos processos dos Estados capitalistas. 

Para delinear o entendimento aqui proposto, cabe abrir um capítulo para se refletir 

sobre dois conceitos, a circulação e a sustentabilidade, uma vez que o entendimento mais 

aprofundado destes pontos nos conduzira a projetar o processo de circulação dentro de uma 

perspectiva sustentável, a qual beneficiará tanto o capital como a população. Por isto, vem a 

ser preciso, inicialmente, que sejam compreendidas com clareza as questões que envolvem 

tais conceitos dentro da ciência geográfica. 

 

II A circulação e a sustentabilidade  

 

Quando verificada em sua gênese, percebe-se que a origem da noção de circulação 

está vinculada aos estudos da fisiologia, em referência ao fluxo sanguíneo. Porém devido à 

analogia generalista que este conceito comporta, o mesmo acaba sendo incorporado por 

diversas outras ciências, inclusive as ciências sociais.  

O dicionário Houaiss (2001) apresenta o conceito de circulação como um movimento 

circular através um ponto de partida, como a movimentação continua de pessoas e coisas, 

como transporte de mão e mão de um objeto, como transmissão e publicação de ideias e 

notícias. Também demonstra outras finalidades que são dadas a este por diversificadas áreas 

do conhecimento, como por exemplo, nas ciências exatas a circulação agindo como um 

componente vetorial ao longo da curva, nas biológicas como fluidos internos do organismo 
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vivo, nas econômicas ligada as questões monetárias de câmbios e créditos, entre outras 

finalidades mais simplistas, como sinônimos de rodar e girar.   

  Dentro da Geografia, nos estudos focados em aspectos físicos, este conceito é da 

mesma forma utilizado em muitos campos, sendo aferido à circulação atmosférica na 

climatologia, a circulação das águas na Hidrologia, a circulação kárstica de infiltração em 

terrenos permeáveis dentro da Morfologia, entre outros. Mas entranhado nas perspectivas 

analisadas por uma Geografia focada em aspectos humanos, ponto o qual este trabalho busca 

acrescentar, identificamos que a origem deste conceito apresenta-se na discussão de 

pensadores como René Descartes e Francis Bacon, que influenciados por este olhar da 

medicina, colocam a circulação na ordem das ciências modernas, devido ser um elemento 

com propriedades eficientes para o entendimento da natureza e de seus mecanismos. 

  Outro filosofo que dentro de sua época acrescenta possibilidade de uso a este conceito 

é o Dr. Francois Quesnay, ao defender que a agricultura era a principal riqueza de uma nação, 

remete-se ao olhar da circulação na busca do desenvolvimento de um sistema geral da vida, 

capaz de organizar gastos, trabalho, consumo, compradores, vendedores. Mas suas 

abordagens por mais que envolvessem os aspectos humanos, ficam apenas em abstrações 

contribuindo mais especificamente para os estudos iniciais dos fisiocratas durante este período 

de base agrária. 

  É possível aferir que a circulação vem a ganhar notoriedade e se expandir entre as 

ciências sociais com Saint-Simon, que fundamenta a ideia de rede para boa administração 

social, trabalhando a circulação da riqueza como elemento responsável pela relação 

econômica e social. Ademais, Herbert Spencer, propôs uma análise entre as relações da 

sociedade e estado, relacionando desta forma, este conceito ao processo de informação, tendo 

a circulação neste contexto um papel de controle por parte do Estado.  

  A partir das bruscas mudanças nas formas de transporte e telecomunicações, a 

circulação gera outras importantes reflexões dentro da Geografia. Alfred Hettner publica no 

ano de 1897 um artigo chamado “O atual estado da Geografia da Circulação”, onde discute as 

circulações de pessoas e objetos, questão que posteriormente vai ser sistematizada por 

Friedrich Ratzel, sendo para este a ação responsável por ligar as partes, um fenômeno de 

comunicação que articula a expansão geográfica. Ratzel acrescenta importantes considerações 

a este conceito, mesmo não vivendo nos dias atuais, já expõem que devido aos fenômenos 

tecnológicos de transporte e comunicação, não se precisa mais produzir tudo no local onde se 

vive. Além disto, discute o que chama de “Ecúmeno da Circulação”, reconhecendo as 
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diferenças de locais desprovidos de sistemas de circulação avançados. 

   Em publicação póstuma de Paul Vidal de La Blache no ano de 1922, no ensaio 

denominado “Princípios da Geografia Humana”, através de um viés histórico, o autor discute 

o processo de mobilidade desde os estágios tribais, passando pelos nômades, bárbaros até 

chegar no século XX, trabalhando desta forma, as diferentes articulações econômicas e 

técnicas da civilização. A partir deste momento, outros estudiosos desenvolvem definições 

mais detalhadas que o conceito vem a abarcar. 

   Para Camille Vallaux, circulação é um movimento não só de mercadorias e pessoas, 

mas sobretudo de ideias e informações. Jean Brunhes em co-autoria com Vallaux, publica na 

obra “La Geografia Humana – 2 Tones”, um capítulo inteiro tratando o conceito de 

circulação, onde denomina a Geografia da Circulação como parte da Geografia Econômica. O 

autor elabora a concepção de “fisionomia do caminho”, onde há o “caminho aperfeiçoado”, 

argumentando que o homem através da técnica impõe diferenciações no ambiente físico 

“questão da infraestrutura” e afirma que os aspectos da via indicam o nível de 

desenvolvimento da “humanidade”. Também trabalha a ideia que tais aspectos estão 

relacionados com as intensidades das relações entre os homens, assim como, um agente que 

provoca mudanças no ordenamento territorial. Seu olhar sobre tal conceito é visto sob todos 

os pontos, econômico, político e espiritual, trabalhado no viés de ligação entre “os homens, os 

grupos humanos e os países” (BRUNHES, 1962, p. 177). 

  Outro geógrafo que traz considerações importantes ao conceito de circulação é Pierre 

George, demonstrando que as alterações nas formas de circulação pela incorporação dos 

avanços tecnológicos, proporcionam uma situação global, ou seja, uma “contração das 

relações humanas” (GEORGE, 1968, p. 71), conotando que o avanço do processo de 

circulação foi um dos elementos responsáveis pela modificação da vida e do mundo. Trabalha 

os paradoxos da relação tempo-espaço, e da disparidade do uso do espaço, relevando que às 

distâncias estão relacionadas ao grau de centralidade de cada ponto, ou seja, ao preço, e assim 

a capacidade de ação de cada agente.  

 Em síntese, a evolução do processo de circulação é resultado de alargamento de 

contextos, por isto, desde cedo é notável as disparidades entre realidades. No período atual, os 

alargamentos ainda podem ser notados como mais expressivos, tanto nos fatores políticos, de 

acesso e controle de informação e fluxos, como nas questões de hipermobilidade. Conforme 

Max Sorre já articulava, a circulação serve para “expansão do ecúmeno”, um agente capaz de 

assegurar “A conquista do espaço”. (SORRE, 1948, p. 392). 
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  Após percorrido brevemente a evolução deste primeiro conceito dentro do viés 

geográfico, resume-se que a circulação trata de fluxos materiais e imateriais, o primeiro 

quanto ao transporte de pessoas e bens pelos modais de transporte, e o segundo de 

informações, através dos meios de comunicação. Sendo uma ação mobilizada pelas técnicas e 

normas, servindo a objetivos econômicos, políticos e também individual. Ou seja, é o termo 

que abrange de forma mais coesa a ideia de movimento. 

O entendimento sobre o conceito de sustentabilidade esboçado neste trabalho é feito a 

partir de Henri Acselrad (2001), uma vez que esta publicação nos conduz a reflexão das 

diversas perspectivas de abordagem que são dadas ao mesmo, além disto, qualifica o 

entendimento deste termo na estrutura urbana. Assim, importa perceber que as primeiras 

formulações sobre sustentabilidade se emanaram ao longo dos últimos cinquenta anos, 

basicamente em duas linhas iniciais, uma no movimento contra cultural, nas críticas do 

modelo de consumo da sociedade industrial, debates em torno do uso de agrotóxicos e etc, e 

outra, originada do Club de Roma, concomitante, mas distinta, preocupada com a 

continuidade da acumulação de capital.  

Portanto, não significa dizer que há poucas décadas que se reflete sobre a durabilidade 

dos processos, mas sim, aferir que este conceito trata-se de uma nova terminologia dos 

homens, que a partir de 1987
1
 vem a ser afinado por diversas matrizes discursivas, conforme 

expõe ACSELDAR; 

[...] a matriz da eficiência, que pretende combater o desperdício da base 

material do desenvolvimento, estendendo a racionalidade econômica ao 
“espaço mercantil planetário”; a da escala, que propugna um limite 

quantitativo ao crescimento econômico e à pressão que ele exerce sobre os 

“recursos ambientais”; a da equidade, que articula que articula 

analiticamente princípios de justiça e ecologia; a da autossuficiência, que 
prega a desvinculação de economias nacionais e sociedades tradicionais dos 

fluxos do mercado mundial como estratégia apropriada a assegurar a 

capacidade de autorregulação comunitária das condições de reprodução da 
base material do desenvolvimento; a da ética, que inscreve a apropriação 

social do mundo material em um debate sobre os valores de bem e de mal, 

evidenciando as interações da base material do desenvolvimento com as 
condições de continuidade da vida no planeta. (ACSELDAR, 2001, p. 43). 

 

                                                
1 Relatório Brundtland, lança o debate internacional sobre sustentabilidade, sendo um documento intitulado Nosso Futuro 
Comum (Our Common Future), publicado em 1987. O relatório foi elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, fazendo parte de uma série de iniciativas, anteriores à Agenda 21. As questões elencadas apontam para a 

incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes. 
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De 1992
2
 em diante, esta noção vem ocupando cada vez mais espaço nos debates 

sobre desenvolvimento, alguns chegam a inclusive elevar a sustentabilidade para o patamar da 

crença, aferindo a esta, a única forma de organizar a sociedade em torno de uma vida 

próspera. De qualquer forma, em uma pesquisa mais apurada, o que torna-se possível concluir 

é que trata-se de um conceito ainda muito impreciso, onde algumas visões possuem um foco 

maior na questão social, como é o caso dos ecólogos e sócio políticos, porém a aplicabilidade 

de tais olhares são pouco identificáveis na concretude da presente realidade, diferente do 

discurso econômico, que dentro de sua perspectiva de continuidade da acumulação, tem 

desenvolvido técnicas e massificado ideias que legitimam suas intenções. 

Assim, a proposição maior da sustentabilidade se torna, de forma geral e simplista, a 

capacidade de utilizar com eficiência os recursos do planeta, ou seja, abafa claramente outras 

ideias, como modificação ideológica por uma sociedade menos consumista, ou redução dos 

níveis de crescimento dos países ricos em detrimento de uma melhora dos pobres, enfim, é 

claro que os ricos ocupam tanto posição dominante no espaço social quando na representação 

de ideias.  

De qualquer forma, não existindo união para o debate de outras ideias junto aqueles 

que poderiam contrapor perspectivas de forma mais eminente com o sistema de acumulação, 

o Estado, é possível ao menos identificar que a melhor eficiência proposta pela perspectiva 

econômica também leva certos benefícios à sociedade menos favorecida, com a baixa dos 

preços e maior possibilidade de obtenção de bens primários a vida.  

Por isto, é proveniente se apropriar desta concepção e a partir da mesma terminologia, 

cobrar melhores eficiências das esferas que organizam a sociedade, requerendo que os fluxos 

urbanos sejam tecnicamente aprimorados, de forma que, a circulação material “produtos e 

pessoas” dentro das cidades seja mais rápida, barata e segura, utilizando ora assim, como o 

próprio capital faz, o poder da técnica para atingir as melhorias. LEFEBVRE (1999) já 

apontava este caminho no combate por melhores condições sociais. 

A burguesia inventou a economia política; é sua condição, seu meio 

de ação, seu meio ideológico e científico. Por conseguinte, é nesse 

terreno, o seu, que é necessário atacá-la. O que exige coragem e 

comporta riscos, como todo combate no terreno do adversário; pode-

se, para combater seus postulados, deixar-se influenciar por eles. 

(LEFEBVRE, 1999, p. 112). 

                                                
2 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Unced), também conhecida ainda como 
RIO/92 ou ECO/92. 1992 foi o primeiro ano de realização desta conferência, que promovida pela ONU, deu prosseguimento 
aos debates travados em 1972, na Suécia, durante a realização da Conferência Internacional para o Meio Ambiente Humano 

(Estocolmo/72). O principal foco sendo,  promover o debate a respeito da emergente necessidade de catalisação do 
desenvolvimento sem a degradação da biosfera. 
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Dentro das perspectivas reais existentes, cabe salientar que as ideias aqui expostas, 

estão sendo tomadas de forma conivente com a ideia de desenvolvimento apresentada pelo 

lado hegemônico, não com as ideias de crescimento de acumulação. Na fala de Lefebvre 

(2002) é possível encontrar com clareza esta distinção, quando este pensador critíca o fato do 

fenômeno urbano não ser impulsionado de forma primária ao desenvolvimento, mas sim para 

um crescimento, pois é com este que também crescem os campos de domínio do capital, ou 

seja, qualquer opção que promova o desenvolvimento entende-se que visa uma duração do 

sistema, e com ele, a mão de obra, as pessoas. Por isto, cabe sugerir novas possibilidades mais 

eficientes. 

 

III Possibilidades concretas de melhores condições de circulação 

 

A partir de uma visão mais consolidada dos significados que os conceitos aqui 

apropriados possuem e do consenso que aumento dos índices de motorização rodoviária está 

cada vez maior, o que também gera inchaço e problemas de locomoção, cabe aferir alguns 

visões que podem possibilitar a melhor circulação das pessoas dentro da rede urbana. 

Portanto, como primeiro ponto, importa apontar a necessidade da criação de ciclovias 

dentro da rede urbana, uma vez que este é um meio de locomoção limpo, barato, que ocupa 

menor espaço, sem contar outros benefícios que geram melhor qualidade de vida, como uma 

forma de exercitar o corpo e aproximar as pessoas.  

Para buscar eliminar as descrenças dos brasileiros sobre este meio de transporte, assim 

como, atentar aos problemas da cultura do carro, que advinda da sociedade de consumo cada 

vez mais se impregna na sociedade brasileira, cabe salientar que a bicicleta como meio de 

locomoção é difundida em alguns países desenvolvidos desde o século XIX, sendo uma 

alternativa aderida pelos grandes “centros urbanos de países como a França, Alemanha e 

Países Baixos” LOPES
3
 (2011), para melhorar o transporte e a qualidade de vida da 

população.  

Em pleno século XXI, a Holanda vem a ser a referência no assunto, onde há em torno 

de 18 milhões de bicicletas para 16,5 milhões de habitantes NESOBRASIL
4
 (2011), ou seja, 

mais bicicletas que pessoas, sendo o trânsito adaptado a este meio de transporte, devido existir 

                                                
3 LOPES, S. M. Proposta de uma rede cicloviária para Rio Grande. 2011. p. 31. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura 
em Geografia) – Instituto de Ciências Humanas e da Informação,. Universidade Federal do Rio Grande. 
 
4 NESOBRASIL. Programas de bolsas e programas de cooperação institucional Brasil/Holanda. 
Disponível<http://www.nesobrazil.org/>. Acesso em: 11/jan/2013. 
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uma sinalização coerentemente adequada. Também há outros países que se apropriam com 

sabedoria deste meio de transporte, como a Inglaterra, Dinamarca, sem contar os países 

asiáticos como a China.  

Em um estudo, JUHNKE (1968), apresenta, conforme quadro I, uma tabela onde é 

possível perceber que a ciclovia dentro de locais com pouca área e grande movimentação 

torna-se um dos meios de transporte mais eficientes quando analisado a capacidade máxima 

de passageiros por km/h. 

Quadro I: Capacidade de uma faixa de 3m de largura no centro da cidade durante a hora de 

pico. 

 
Fonte: JUHNKE, Klaus Jungen.  A eficiência das Ferrovias no transporte metropolitano. São Paulo : E. Blucher/Ed. USP, 
1968. p. 22. 

 

LOPES (2011) propõem através de um trabalho detalhado, toda uma proposta de rede 

cicloviária para o município do Rio Grande, seu estudo vai desde a viabilidade técnica até o 

ordenamento das rotas pela classificação dos fluxos de origem e destino atualmente 

percorridos, conforme demonstra o quadro II. 
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Quadro II: Proposta de uma rede clicloviária para o município do Rio Grande/RS. 

 

 

Fonte: LOPES, S. M. Proposta de uma rede cicloviária para Rio Grande. 2011. p. 72. Trabalho de conclusão de curso 
(Licenciatura em Geografia) – Instituto de Ciências Humanas e da Informação,. Universidade Federal do Rio Grande. 

 

A partir destes breves argumentos, concluí-se que a ciclovia não se trata de um meio 

para resolver todos os problemas de locomoção dentro da cidade, mas sim, principalmente nos 

trajetos de pequena distância e regiões de maior trânsito ser um fator a contribuir para que 

haja um desenvolvimento do processo de circulação, analisando a forma motriz, naturalmente 

mais sustentável. 

Como segundo ponto será demonstrado à eficiência que os trens desempenham no 

transporte urbano. Mais um questão que se recorrida à análise dos países desenvolvidos, será 

facilmente concluído que os mesmos investem há muito tempo na utilização deste meio de 

transporte dentro das cidades. Segundo JUHNKE (1968); 

Considerando-se a velocidade, cada vez menor, dos meios de transporte 

coletivo de superfície, apresenta-se o trem elétrica rápido, com via férrea 

própria, elevada ou subterrânea, como possibilidade de solucionar os 
problemas do trânsito. (JUHNKE, 1968, p.5) 
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O autor também coloca que considerando que uma cidade seja servida por um único 

meio de transporte coletivo, necessitar-se-iam 3,5% da área do núcleo da cidade para efetuar 

todo o transporte por ônibus, enquanto que 0,8% se fosse feito por metrô (JUHNKE, 1968, 

p.24). Ademais se analisado a eficiência energética, a emissão de poluentes e o consumo de 

combustível, conforme quadro III, em todos os quesitos o modal ferroviário se torna mais 

vantajoso se comparado com o rodoviário. 

 

Quadro III: Comparação entre os modais de transporte. 

 

 

Fonte: Ministério dos Transportes - 1997 

 

Conclui-se que foram enumeradas neste trabalho duas alternativas de transporte de 

conhecimento geral, mas que mesmo facilmente identificadas na dinâmica espacial de países e 

regiões mais desenvolvidas, estão ausentes na maioria dos médios e grandes municípios 

brasileiros que sofrem com a questão do trânsito. Não se pode dizer inclusive que os custos 

com investimento sejam o problema, pois os custos a médio e longo prazo também se 

mostram favoráveis se comparados com o rodoviário.  

Diante destes simples argumentos, o que se pode aferir, é que se não forem tomadas 

novas medidas, os problemas de transporte não serão resolvidos ou somente serão 

parcialmente, por isto, é preciso perceber ao menos como primeiro ponto, que os resultados 

do foco distorcido dos administradores brasileiros só resultam em; 

 Custos de ordem econômica desnecessários; 

 Serviços de baixa qualidade; 

 Menor eficiência do processo de circulação; 

 Pior utilização dos recursos do planeta; 
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Resumo 

 

O espaço agrário do Médio Alto Uruguai gaúcho, pouco diferente do contexto agrário 

brasileiro, também se transformou muito nas últimas décadas, com o avanço do capitalismo 

no meio rural. A abordagem teórica contemplada nesse artigo busca analisar o 

desenvolvimento territorial, nos contraditórios do capitalismo, em que a cultura camponesa 

continua realizando suas experiências e práticas na atividade agropecuária, em constante e 

permanente conflito com as tecnologias modernas de produção agropecuária. No contexto 

histórico de construção territorial rural, além das dimensões econômicas e políticas, a cultura 

subjacente entre os agricultores merece uma atenção especial a ser estudada nessa temática. 

Os preceitos capitalísticos motivam o crescimento da agricultura a qualquer custo, com o 

controle de algumas empresas, que objetivam acumular capital no espaço agrário, e sobre as 

atividades agropecuárias. Ao contrário do grande capital, existe uma corrente de teóricos e 

filósofos dessa área entendendo que o espaço rural é constituído por lugares e sujeitos 

preocupados com a vida digna no campo, convivendo respeitosamente com os outros e 

preservando os ecossistemas. A compreensão mais profunda de educação do campo que trata 

da essência da cultura camponesa, enraizada na educação informal e ramificada na educação 

formal merece ter os créditos de confiança no debate sobre território rural. Aqui são 

apontados apenas os eitos de economia solidária e as práticas de cultivo e produção de 

alimentos saudáveis, dentre outros que fazem parte do contexto da educação do campo no 

Brasil. Assim sendo, a educação do campo pode contribuir para o desenvolvimento territorial 

rural e urbano.  

Palavras-chave: Território. Cultura. Educação do Campo. Desenvolvimento Territorial. 

 

Abstract 

 
The predial territory in the Médio Alto Uruguai gaúcho, a little different of the Brazilian 

predial context, also transformed a lot in the last decades, with the advance of the capitalism 

in the rural ambient. The theorical approach made in this article tries to analyze the territorial 

development, in contradiction with capitalism, wich the peasant culture keeps on doing its 

experiences and practices in the agricultural activity, in a frequent and permanent fight with 

the modern technologies of agricultural production. In the historical context of rural territorial 

building, beyond the economical and political dimensions, the underlying culture among the 

peasants deserves a special attention to be studied in this theme. The capitalist precepts 

motivate the growth of agriculture at any cost, controlled by a few companies that objectify to 

store money in the predial space and with agricultural activities. Despite the big capital, there 
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is a current of doctrinaires and philosophers in this area understanding that the rural territory 

is composed by places and subjscts worried about a worthy life in the rural territory, living 

with respect with others and preserving the environment. The deeper comprehension of rural 

education that is about the essence of the peasant culture, rooted in the informal education and 

branched in the formal education deserves to have the trust credits in the debate about rural 

territory. Here there are pointed just the accomplishments of the supportive economy and the 

practices of farming and production of healthy food, among others that are a piece of the 

context of rural education in Brazil. This way, the rural education can contribute for the rural 

and urban development. 

Key-words: Territory. Culture. Rural Education. Territorial Development. 

 

 

Introdução 

 

A proposta para a realização desse projeto de pesquisa foi motivada pelo Edital 

FAPERGS 16/2012, que tinha por objeto apoiar projetos de pesquisa em ciência, tecnologia e 

inovação sobre a Gestão Pública. A área de concentração escolhida foi Desenvolvimento 

Sustentável, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. O objetivo da pesquisa foi entender o processo 

de construção socioespacial rural do território do Médio Alto Uruguai - RS, a partir da 

modernização agropecuária, com a identificação e a caracterização do saber popular 

camponês vinculado à economia solidária e às práticas agrícolas, respeitando o processo 

histórico e a memória dos sujeitos do campo. 

O território do Médio Alto Uruguai gaúcho é formado por inúmeros municípios, dentre 

os quais fazem parte os três municípios citados a seguir e está localizado no noroeste do Rio 

Grande do Sul. A pesquisa foi realizada nos municípios de Lajeado do Bugre (2.487 hab. 67,9 

km2), Sagrada Família (2.595 hab. 78,3 km2) e São Pedro das Missões (1.886 hab. 83,1 km2) 

com a identificação e caracterização do saber popular camponês, com destaque às 

experiências de economia solidária e práticas realizadas para o cultivo e produção de 

alimentos saudáveis, presentes entre os agricultores dos territórios locais. Foram entrevistadas 

em torno de 5% das famílias de agricultores, distribuídos de acordo com o índice populacional 

rural de cada território municipal. 

Os resultados desse projeto de iniciação científica permitiram melhor conhecer a 

história da agricultura do território do Médio Alto Uruguai riograndense, de maneira 

contextualizada, estabelecendo uma comparação entre o antes e o após a modernização 

agropecuária. Também foi possível identificar nos três territórios locais pesquisados a 

existência de práticas e experimentos de economia solidária e do cultivo de alimentos 

saudáveis presentes entre os agricultores. 
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Neste artigo apresentaremos apenas os resultados obtidos através da pesquisa 

bibliográfica e por meio deles buscamos analisar alguns conceitos ligados aos territórios 

camponeses. O grande desafio que se apresenta no espaço rural, mediante o contexto 

neoliberal, é identificar a presença da agricultura camponesa cultivando alimentos saudáveis e 

praticando a cooperação entre seus pares. Temos dificuldades de apresentar os resultados da 

pesquisa de campo nesse momento por conta do espaço que possuímos, mas os mesmos estão 

contemplados numa obra literária em tramitação na editora da universidade. Enquanto 

educadores e pesquisadores entendemos que faz parte do nosso compromisso analisar a 

realidade regional contemplando estudos referentes à cultura camponesa, cultura essa, 

severamente desvalorizada a partir da modernização agropecuária.   

Finalizando o artigo, mas não o debate, levantamos algumas reflexões críticas no 

sentido de disponibilizar novas problemáticas a serem pesquisadas por interessados dessa área 

do conhecimento. Percebemos que é possível sensibilizar outros educadores/pesquisadores a 

desenvolver mais pesquisas referentes à cultura camponesa, pois existe um imenso laboratório 

de saberes populares camponeses disponíveis nos territórios rurais. Afora isso, os saberes com 

suas práticas e experiências poderão ser ótimas sugestões para o desenvolvimento territorial 

dos municípios que possuem vocação agrícola.  

 

2 Um território rural se constitui com diferentes culturas no espaço com o tempo 

O desenvolvimento territorial precisa estar no cerne desse debate, caso entendermos que 

o território rural pode ser construído e reconstruído com sustentabilidades natural, social, 

econômica, politica e cultural. Antes mesmo do uso de uma linguagem sofisticada e complexa 

para a língua portuguesa, as culturas que construíram parte significativa do território do sul do 

Brasil contribuíram para o desenvolvimento territorial.  

O modo como os nativos construíam seus territórios permitia-lhes que se sustentassem 

por longos períodos de tempo. Em se tratando de sustentabilidade, os agricultores, ou seja, as 

gerações seguintes dos descendentes dos europeus do século XIX desenvolviam a atividade 

agropecuária de tal forma provocando pouca degradação dos ecossistemas. Ao passo que o 

modo apresentado pela modernização agropecuária para os agricultores produzirem e 

consumirem foi impactante. Além da dependência técnica, os agricultores foram subordinados 

a desenvolver a agricultura com a utilização de inúmeros insumos sintéticos com 

investimentos financeiros alienados aos bancos de crédito. 
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A agricultura moderna obtém sucesso exaurindo o solo e substituindo a fertilidade 

perdida por nutrientes que vêm de fora. Fertilizantes comerciais, tais como fosfatos 

provêm de minas que estarão brevemente esgotadas. O nitrogênio, o mais 

importante elemento na produtividade da agricultura moderna, embora venha da 

atmosfera e acabe voltando para ela, é obtido pela síntese de amoníaco Haber-

Bosch, um processo que consome enorme quantidade de energia, principalmente 

energia de combustíveis fósseis. (LUTZENBERGER, 2001, p. 62). 

 

A sociedade como um todo no interior do país, tomando como referência os grandes 

centros urbanos, foi conduzida, sem volta, para ser instrumentalizada de acordo com as letras 

e verbos da academia científica. Os novos territórios rurais passaram a ser constituídos com as 

novas territorialidades dos agricultores, em que a mesma estrutura física e corporal do 

camponês se transformaria em agricultor moderno. Com maior aceitabilidade por parte de 

alguns agricultores e maior resistência de outros, porém o propósito estabelecido com avanço 

do capitalismo no Brasil seria atingir todos os agricultores com o maior grau de intensidade 

possível. 

É interessante observar que é neste contexto que o conceito de território é usado 

como instrumento de controle social para subordinar comunidades rurais aos 

modelos de desenvolvimento apresentados pelas transnacionais do agronegócio. Em 

suas diferentes acepções, o território sempre foi estudado a partir das relações de 

poder, desde o Estado ao capital, desde diferentes sujeitos, instituições e relações. 

Na essencialidade do conceito de território estão seus principais atributos: 
totalidade, multidimensionalidade, escalaridade e soberania. Portanto, é impossível 

compreender o conceito de território sem conceber as relações de poder que 

determinam a soberania (FERNANDES, 2014, p. 05).  

 

De acordo com Oliveira (2001), a história do Brasil foi e continua sendo pela Reforma 

Agrária, porém o Estado, controlado politicamente pelos latifundiários e grandes empresários, 

consegue organizar os poderes governamentais para impedir as transformações no campo. 

Teoricamente, o desenvolvimento territorial rural deveria utilizar o solo agrícola com o 

objetivo de cultivar e produzir alimentos atendendo as necessidades básicas de qualquer ser 

humano que deseja viver com dignidade num determinado lugar. A agricultura desde os seus 

primórdios desenvolve a prática agrícola com a finalidade de manter a vida, sendo a educação 

uma troca de informações entre os camponeses como uma maneira de desenvolver a atividade 

agrícola. Pode ser que a ajuda mútua entre os camponeses tenha sido uma necessidade, porém 

a colaboração foi se transformando em costume e hábito.  
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As várias experiências citadas, sejam elas históricas ou atuais, pensadas na ótica das 

«velhas» ou das «novas» utopias indicam o caminho a seguir na direção da 

construção de um território da utopia camponesa, um território onde a 

solidariedade/apoio mútuo, a autonomia, a autodeterminação/autogestão, as práticas 

de democracia participativa e o desenvolvimento em harmonia com o ambiente são 

elementos fundamentais. (MARCOS, 2005, p. 8541). 

A agricultura com a pecuária moderna ensaiou suas primeiras investidas no território 

macrorregional logo após o início da segunda metade do século XX, se intensificando mais 

profundamente, a partir de 1970/80 e se radicalizando com o avanço do agronegócio nas 

últimas décadas. As grandes empresas ligadas ao setor agropecuário foram ocupando os 

espaços rurais da região com a colaboração de órgãos governamentais ligados ao setor 

financeiro, de pesquisa e outros. Muitas decisões tomadas no campo político e econômico em 

nível mundial provocaram reflexos e consequências também em territórios em micro e 

macrorregionais.  

A aliança política civil-militar que sustentara a ditadura, com a retirada do seu lado 

militar e que ficou conhecido como o fim da ditadura, mostrará as fortes alianças 

que se forjaram no mundo civil entre os capitalistas agrários e os industriais, entre os 

capitais nacionais e as grandes empresas multinacionais (Sadia, Maggy, Perdigão, 
Monsanto, Cargill, Bunge, Novartis, etc.), com as instituições de pesquisa nacionais 

(Embrapa, faculdades de agronomia e de engenharia florestal devidamente 

orientadas na perspectiva epistêmico-política da revolução verde), com a 

consolidação de um poderoso setor financeiro nacional (Bradesco, Itaú, Unibanco, 

Real) que, como é sabido, contou com forte apoio institucional internacional 

(CGIAR, Fundação Rockfeller, Banco Mundial, FAO, BIRD, BID). (PORTO-

GONÇALVES, 2005, p. 28). 

A introdução da modernização agropecuária no Brasil está sintonizada com a formação 

ou a consolidação do capitalismo no mundo, após a segunda guerra mundial, em que o 

Estados Unidos passou a liderar esse modo de produção. Os territórios agricultáveis do Brasil 

passaram a fazer parte dos interesses geopolíticos internacionais. As estratégias do avanço do 

capitalismo utilizadas para implantar a modernização e a urbanização, contemplando os 

interesses da industrialização, foram ocorrendo pelo convencimento, porém com 

amedrontamentos variados.  

A cidade, o urbano foi sempre tido como modelo, como parâmetro ideal. 
Consequentemente, o ‘rural’ – os trabalhadores do campo, os povos indígenas – 

foram tratados como ‘outros inferiores‘, como ‘menores’, cidadãos de segunda 

categoria, concebidos como provisórios, passageiros... para alcançar o status de uma 

certa ‘urbanidade’ seria necessário superar o atraso de ‘primitividade’ [...]. (SILVA, 

2002, p. 114-115). 
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As medidas políticas e econômicas desencadeadas pelo desenvolvimentismo 

economicista e progressista defendido pelos governos brasileiros, desde os militares até o 

presidente FHC sacrificaram parte de uma cultura milenar para introduzir uma cultura de 

dependência técnica e politica.  

O atual modelo agrícola, chamado de agronegócio, tem como principais 

características: [...] organizar a produção agrícola sob controle de uma aliança entre 

os grandes proprietários de terra e as empresas transnacionais que controlam 

produção, comércio, insumos, sementes e exploram os trabalhadores agrícolas. (VIA 

CAMPESINA BRASIL, 2013, p. 142). 

Os seres humanos, constantemente, são provocados a se tornarem consumidores 

eficientes e espetaculares, e com isso, muitos deixam de ser sujeitos e assumem o papel de 

objetos. Os territórios, em geral, são transformados para acelerar a produção, a transformação, 

a circulação e o consumo de mercadorias. As vias de comunicação, desde as rodovias de 

pedra até a internet, necessitam imprimir velocidade, diminuindo o tempo entre a produção e 

o consumo da mercadoria. Dá-se [...] uma certa militarização do trabalho, já que o critério do 

sucesso é a obediência às regras sugeridas pelas atividades hegemônicas, [...]. (SANTOS, 

2010, p. 89). 

As populações que constroem e reconstroem os territórios são motivadas a participar 

dessa mancha neoliberal e negar a formação humana na sua totalidade.  

Hoje, os territórios transformam-se de acordo com o ritmo das novas técnicas e isso 

ocorre tanto na cidade como no campo. A agricultura tornou-se uma atividade como 

outras, sujeita a modificações velozes, cujo efeito na paisagem é considerável. A 

nossa sociedade pode, bem ou mal, criar tudo o que deseja, desde pequenos objetos 

às paisagens-territórios. Com a informação à disposição, a sociedade atual tem 

necessidade de matéria, de energia e de espaço como suporte. Nesse sentido, o 

espaço volta a ser importante. (RAFESTIN, 2009, p. 17). 

A politica neoliberal deixa de ser politica e cria uma espécie de doutrina do 

"laissezfaire, laissezaller, laissezpasser", da língua francesa, que significa "deixai fazer, 

deixai ir, deixai passar". Nessa linha de raciocínio, as pessoas são números estatísticos e 

consumidores, por isso, os princípios humanos e políticos podem ser guiados por valores 

mercadológicos. Quase tudo gira em torno do dinheiro e da mercadoria, inclusive os 

alimentos, deixaram de ser comida e bebida para serem produtos de mercado.  
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[...] o território se apresenta como uma arena de movimentos cada vez mais 

numerosos, fundados sobre uma lei do valor que tanto deve ao caráter da produção 

presente em cada lugar como às possibilidades e realidades da circulação. O dinheiro 

é, cada vez mais, um dado essencial para o uso do território. (SANTOS, 2010, p. 

99). 

Muitos territórios rurais que seguiram a onda neoliberal deixaram de ser um lugar de 

morada e de convivência para se transformar em territórios de produção e de consumo para 

atender o livre mercado. Os territórios de Lajeado do Bugre, Sagrada Família e São Pedro das 

Missões no Médio Alto Uruguai gaúcho não foram exceção à regra e também sentiram a 

influência da onda neoliberal maculando a cultura no meio rural.  

As tecnologias modernas e informacionais introduzidas entre os agricultores passaram a 

duvidar os modos camponeses de cultivar a terra e de criar os animais, num processo de 

desmantelamento da cultura camponesa.  

Nas áreas onde essa agricultura científica globalizada se instala, verifica-se uma 

importante demanda de bens científicos (sementes, inseticidas, fertilizantes, 

corretivos) e, também, de assistência técnica. Os produtos são escolhidos segundo 

uma base mercantil, implicando a uma estrita obediência aos mandamentos 

científicos e técnicos. São essas condições que regem os processos de plantação, 
colheita, armazenamento, empacotamento, transportes e comercialização, com a 

difusão de um processo de racionalização. (SANTOS, 2010, p. 89). 

Além dos produtos utilizados para o plantio e manejo agrícola, os agricultores são 

motivados a utilizar todo o arsenal mecânico na atividade agropecuária. Aparentemente 

somente os grandes latifundiários utilizariam os equipamentos mecânicos/motorizados e os 

insumos, porém verifica-se que os agricultores com pequenas áreas de terra também utilizam. 

Como assevera Oliveira (2001, p. 04), “Quanto à tecnologia o quadro não é diferente, pois 

apenas 10% possuem trator, 38% utilizaram fertilizantes e 1% tem máquinas colheitadeiras. 

Entretanto, o uso de agrotóxicos já chegou a mais de 60% dos estabelecimentos”. 

A população, de parte significativa dos territórios rurais planejados pelos 

agronegociantes, assumiu o pacote tecnológico tanto na agricultura quanto na atividade 

pecuária, dependendo de quase todas as tecnologias oferecidas.  

A pesquisa realizada nos territórios rurais de Lajeado do Bugre, Sagrada Família e São 

Pedro das Missões no Médio Alto Uruguai gaúcho demonstra que os mesmos se constituem 

de paradoxos interessantes. Alguns agricultores camponeses aceitaram facilmente o avanço do 

capitalismo no campo e assumiram os pacotes tecnológicos e a cultura do agronegócio. Outras 

resistiram bravamente, e ainda outros assumiram parte da modernização agropecuária e 

negaram parte dela.  
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Enquanto uma parcela da população rural depende de produtos alimentícios, geralmente 

comprados nos centros urbanos, outra planeja as atividades agropecuárias contemplando 

tempos e espaços para o cultivo e produção de alimentos para o seu grupo familiar.  

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas 

naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o 

chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer 

àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da resistência, das trocas 

materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. (SANTOS, 2010, p. 96). 

As tecnologias e os desejos difundidos pelo grande capital estão camuflados de 

agronegócio, porém os detentores do poder econômico que controlam o agronegócio estão 

focados nas cifras numéricas do lucro que irão obter com a atividade agropecuária. Assim 

sendo, quanto mais dependentes os agricultores se tornarem, melhor será para o agronegócio. 

Neste sentido, desenvolvimento territorial não combina com o agronegócio. 

O desenvolvimento territorial e a reforma agrária devem estar contidos no conjunto 

de interesses dos diferentes tipos de camponeses e, no que se refere à reforma 

agrária, pensar os projetos de assentamentos como territórios. Um princípio 

importante é pensar o desenvolvimento territorial como uma totalidade, em que se 

desenvolvem todas as dimensões: política, social, cultural, ambiental e econômica, 
não necessariamente nesta ordem, mas como um conjunto indissociável. 

Desenvolvimento e território são conceitos multidimensionais. Neste sentido, a 

reforma agrária é um projeto de desenvolvimento territorial. E ao mesmo tempo, a 

reforma agrária é uma questão nacional. (FERNANDES, 2014, p. 18). 

No Brasil existem muitas pesquisas e estudos questionando a presença do grande 

capital, intermediado pelas empresas agroindustriais, que provoca o desrespeito às culturas 

camponesas promovendo, consequentemente, muitas degradações dos ecossistemas e 

debilitações humanas. Esses estudiosos sugerem que a cultura camponesa aliada à cultura da 

agroecologia éindispensável para o desenvolvimento territorial rural. A Universidade possui 

um espaço fértil para se promover o debate entorno do desenvolvimento territorial 

sustentável. 

Carvalho (2013) sugere ainda que a sociedade, principalmente os trabalhadores, lute se 

desejar construir uma agricultura alternativa.  

Isso pressuporá que as lutas sociais e políticas pela reforma agrária a serem 

desencadeadas pelos trabalhadores rurais sem-terra (assalariados rurais, 

arrendatários, posseiros, parceiros, foreiros, camponeses com pouca terra...) devam 

ser organicamente articuladas com as lutas dos povos indígenas, dos extrativistas, 

dos quilombolas, dos ambientalistas, dos atingidos por grandes obras de 

infraestrutura, das mulheres e dos ambientalistas. e articuladas com as lutas 

populares urbanas. (CARVALHO, 2013, p. 133).   
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O custo de produção nos moldes sugeridos pelo agronegócio que sustenta uma 

agricultura de livre mercado se eleva exageradamente, exigindo dos agricultores maior 

produção para pagar as despesas de plantio, cultivo e colheita. Lutzenberger (2001) nos 

alertava sobre os efeitos maléficos da agricultura moderna há mais de uma década, ele avalia 

a agricultura orgânica como o melhor modo para desenvolver a atividade e menos 

dispendioso, permitindo a continuidade no campo, principalmente dos agricultores que 

possuem pequena porção de terra. 

Ao analisar em detalhe alguns dos aspectos decisivos do moderno sistema de 

produção e distribuição de alimentos, conclui-se que, além de não ser mais 

produtivo em termos de eficiência de mão-de-obra, tampouco é mais eficaz em 

termos de produtividade por hectare. Em muitos casos, como na criação intensa de 

animais, tal sistema é até mesmo destrutivo, consumindo mais alimento do que 

produz. (LUTZENBERGER, 2001, p. 65). 

Outros estudiosos sobre o espaço geográfico apontam experiências e práticas na 

agricultura que se tornou viável para o desenvolvimento territorial rural, com o envolvimento 

dos agricultores no processo de decisões sobre o que e como produzir no meio rural.  

O modo de pensar sobre os territórios rurais requer muito investimento educacional 

tanto no campo quanto na cidade. A formação de novos valores relacionados a educação 

alimentar e a busca pelo entendimento do corpo humano e sua constituição. Torna-se 

necessário aprender com as experiências dos agricultores camponeses e suas relações sociais, 

mas principalmente a relação que os camponeses possuem com a atmosfera, com o cosmo.  

O campo é um lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com 

dignidade de quem tem o seu lugar, a sua identidade cultural. O campo não é só 

lugar de produção agropecuária e agroindustrial [...] é espaço e território dos 

camponeses [...] é lugar de vida e sobretudo de educação. (FERNANDES, 2002, p. 

92). 

Respeitar os agricultores camponeses enquanto sujeitos sábios e sensíveis com a vida, 

pode ser outra premissa educativa aos sujeitos urbanos. Os agricultores produzem muitos bens 

necessários e fundamentais a qualidade de vida. Assim sendo, os dirigentes políticos, 

independentemente de esfera governamental poderiam se sensibilizar com a importância da 

cultura camponesa para o desenvolvimento territorial.  
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A terra e os bens da natureza são, acima de tudo, um patrimônio dos povos que 

habitam cada território, e que deve estar a serviço do desenvolvimento da 

humanidade. É necessário democratizar o acesso à terra, aos bens da natureza e aos 

meios de produção na agricultura a todos que querem dela viver e nela trabalhar. a 

propriedade, a posse e o uso da terra e dos bens da natureza devem estar 

subordinados aos interesses do povo brasileiro para atender as necessidades de toda 

a população. (MST, 2013, p. 150). 

A nossa sugestão do título nesse trabalho em que aparece a Educação do Campo com o 

desenvolvimento territorial significa afirmar que a cultura camponesa guarda conhecimentos e 

saberes milenares úteis e necessários à existência humana. Os pesquisadores e educadores 

politizados precisam compreender o espaço agrário e a formação dos territórios rurais para se 

posicionarem a favor ou contra os modos de produção agropecuários que produzem alimentos 

e que respeitam a própria vida, a vida dos outros e que respeitam os ecossistemas. Neste 

sentido, a pesquisa bibliográfica, bem como os dados coletados através das entrevistas, 

possibilitou entender que para programar o desenvolvimento territorial rural e urbano do norte 

e noroeste do Rio Grande do Sul e de outros territórios requer que sejamos mais sensíveis 

com a importância e o significado da cultura camponesa.  

O projeto Tuia Cheia, iniciado em Lajeado do Bugre – RS tem como objetivo o cultivo 

e a troca de sementes agrícolas vegetais e sêmens de animais reprodutores pode se 

transformar num programa de economia solidária muito importante para o desenvolvimento 

territorial. Esse projeto sugerido por professores da Universidade Regional Integrada do 

Médio Alto Uruguai e das Missões - URI – Campus de Frederico Westphalen e debatido com 

comunidades rurais desse território é um exemplo de educação do campo em que através da 

conversa com os camponeses faz-se um inventario das sementes crioulas existentes, 

promovendo-se a troca entre os agricultores. O agricultor que recebe a nova semente assume a 

responsabilidade de reproduzir as sementes e distribuí-las para outros agricultores, criando-se 

com isso, uma corrente ou uma rede do cultivar sementes respeitando-as como um bem e 

patrimônio da humanidade.  

 

3 O significado da Educação do Campo para o desenvolvimento territorial rural  

A maior parte da academia universitária reproduz conhecimentos construídos por 

interessados em urbanizar e industrializar o país, seduzidos pela artificialização da natureza 

orgânica e inorgânica. O modo de realizar o processo de ensino e aprendizagem pela educação 

formal está longe de ser processo, pois se executam muitas práticas pedagógicas, partindo do 

pressuposto que os alunos não sabem e precisam aprender o conteúdo ou a matéria ensinada. 
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Os objetivos e metodologias empregados nos planejamentos, com raras exceções, são 

incompatíveis com o desenvolvimento territorial rural. 

A visibilidade da ciência, da racionalidade e do conhecimento legítimos, 

hegemônicos, verdadeiros assenta-se na declaração de invisibilidade e inexistência 

de outras formas alternativas de conhecimento, de ciência e de racionalidades. 

Igualmente a invisibilidade das formas alternativas de conhecimento ou sua 

classificação como ilegítimas se assenta na segregação dos outros coletivos humanos 
como irracionais, incapazes de produzir conhecimento. (ARROYO, 2012, p. 233). 

A educação do campo resulta do resgate da cultura camponesa construída no espaço 

agrário antes da modernização agropecuária. Nos territórios rurais do Sul do Brasil, incluindo 

nesse contexto o Médio Alto Uruguai ou o norte e noroeste do Rio Grande do Sul, em 

sequência cronológica, os nativos (índios), posteriormente os caboclos e em seguida os 

colonizadores, descendentes de europeus, foram as culturas responsáveis pela formação da 

cultura camponesa na região.  

A educação formal no Brasil, assumida pelos dirigentes políticos brasileiros 

comprometidos com a invasão de tecnologias e indústrias estrangeiras foi programada para 

responder comandos e não para pensar. Segundo a Via Campesina do Brasil a introjeção da 

tecnologia moderna causou vários problemas de segurança e independência técnica como 

podemos verificar nos itens a seguir. 

A educação rural, segundo Rodrigues (2014) num processo de extensão de 

conhecimentos recebidos, foi introduzida às famílias agricultoras por técnicos que repassavam 

as informações recebidas de empresas como EMBRATER ou EMATER. De acordo com 

Rodrigues (2014), no Rio Grande do Sul a empresa de extensão rural foi denominada de 

EMATER/RS 

A pesquisa agrícola, os serviços de assessoria tecnológica e de educação do campo 

deverão ser públicos, gratuitos, garantidos pelo estado a todos os agricultores e 

agricultoras. Deverão estar voltados às prioridades da reforma agrária, da soberania 

alimentar e para a implementação desse novo modelo agroecológico. As 

universidades públicas devem adequar suas pesquisas a essa integração com as 

necessidades dos agricultores e agricultoras. (MST, 2013, p. 156). 

Ainda na atualidade, encontramos muitas pesquisas, muitos escritos e muitos cursos de 

formação universitária ligados ao espaço agrário que mantém o mesmo pensamento 

positivista. Criou-se uma ideia que circula entre a opinião pública que sem as tecnologias 

apresentadas pelo agronegócio não é possível dar continuidade ao desenvolvimento 

agropecuário. Em relação a importância da Educação do Campo, Molina (2002, p.43), destaca 
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que podemos esquecer que é muito maior que a escola. “Ela se realiza também na escola, 

porém, por ter como preocupação central a formação em sua plenitude, dos seres humanos, 

ela envolve a vida como um todo”, destaca. 

A Educação do campo para o desenvolvimento territorial rural que entendemos se 

diferencia da educação rural como pretendem os capitalistas neoliberais. Essa educação 

sugerida por nosso modo de pensar vai além de uma escola implantada no meio rural que 

desenvolve algumas atividades da realidade agrária, pois essas atividades podem reforçar os 

ideários do agronegócio. Isso é uma educação ligada com uma parte da realidade rural. A 

educação do campo, de acordo com Caldart (2002) é uma educação que ultrapassa as barreiras 

da educação oficial ou formal, apenas. 

O processo de construção de um projeto popular alternativo de desenvolvimento 

para o Brasil requer novos valores éticos e culturais que precisam ser assumidos por 

todos. Estes valores são os compromissos básicos, urgentes e emergentes. São eles: 

compromisso com a soberania; com a solidariedade (extermínio da exclusão social e 
da desigualdade); com o desenvolvimento (rompimento com o capital financeiro); 

com a sustentabilidade; com a democracia ampliada; e, com a segurança alimentar. 

(NASCIMENTO, 2014, p. 04). 

Os agricultores camponeses estão em permanente contato com a natureza, quer seja com 

as plantas cultivadas, quer com os animais domesticados, mas acima de tudo os camponeses 

aprendem ouvindo os inúmeros sons, estrondos, barulhos ou ruídos, aprendem a sentir o calor 

do sol, mas também aprendem com frio ou a brisa amena. Os agricultores camponeses 

aprendem a perceber e observar as manifestações da natureza, a direção dos ventos, o 

movimento da terra, as fases da lua, as estações do ano, as nuvens se formando, os 

relâmpagos e raios.  

[...] compreendendo que há uma dimensão educativa na relação do ser humano com 

a terra: terra de cultivo da vida, terra de luta, terra ambiente, planeta. A educação do 

campo é intencionalidade de educar e reeducar o povo que vive no campo, na 

sabedoria de se ver ‘guardião da terra’, e não apenas como seu proprietário ou quem 

trabalha nela. Ver a terra como sendo de todos que podem se beneficiar dela. 
Aprender a cuidar da terra e aprender deste cuidado algumas lições de como cuidar 

do ser humano e de sua educação. (CALDART, 2002, p. 33). 

O avanço do tempo e o valor dele, para os camponeses estão vinculados com as 

movimentações e manifestações dos elementos da natureza, por isso muito se respeita o 

tempo. Aprende-se com o passar do tempo, mas acima de tudo os camponeses aprendem 

fazendo e observando e fazendo, criando, pensando ou refletindo. A memória registra muitas 

emoções decorrentes de conquistas e perdas, de afeições ou decepções, de visões concretas e 
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de imaginações, de lembranças e de projeções em sonhos e utopias. Neste sentido a memoria 

dos camponeses consegue registrar e guardar milhões e milhões de informações que se 

transformam e aprendizagens seguras e necessárias à vida, por isso, muito se respeitam as 

lições de vida. 

A aprendizagem que vai se acumulando no íntimo de um camponês é o que podemos 

chamar de educação do campo, pois são saberes ou conhecimentos que se transformam em 

atitude, atos e ações, transcorridas no cotidiano de cada sujeito do campo. Isso se transforma 

em valores humanos que se torna em hábitos e costumes, dificilmente esquecido ao longo de 

toda a vida. Os camponeses conseguem viver na sua solidão, porém não solitários e também 

facilmente convivem em comunidade, compartilhando o que sabem fazer e o que conhecem e 

pensam. Os camponeses mais experientes são ouvidos e seus ensinamentos mais facilmente 

respeitados e assimilados pelos menos experientes. 

 

4 Considerações finais abertas ao debate crítico 

 

A cultura camponesa presente nos territórios pesquisados com práticas de economia 

solidária e cultivo de alimentos saudáveis resiste bravamente as investidas do grande capital 

no campo que foi chegando até o espaço agrário com a justificativa de modernizar a 

agropecuária para melhorar as condições econômicas dos agricultores, atualmente se 

configura como agronegócio. O Estado brasileiro, liderado pelos governos nacionais, a partir 

do golpe dos militares criou todo o aparato necessário para que o grande capital enveredasse 

para o campo.  

Nesse contexto, parte dos agricultores se modernizou quase que totalmente, tornando-se 

dependente das agroindústrias e de tecnologias forasteiras, outra parte se modernizou 

parcialmente mesclando tecnologias modernas com outras da cultura camponesa, e outra 

permanece guardando um maior volume de experiências e práticas com significados culturais 

camponeses. Os agricultores influenciados pela cultura do modo de produção capitalista e 

dependentes das tecnologias externas precisam ampliar o volume de produção, pois os gastos 

para recompensar o uso das tecnologias modernas, cientificas e informacionais é elevado. 

Com isso degradam e contaminam mais os ecossistemas. Poucos agricultores desenvolvem 

um planejamento agrícola levando em conta as despesas atribuídas para desenvolver a 

atividade agropecuária.  



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 177 
 

Os agricultores que possuem seus fundamentos na cultura camponesa são os que mais 

se interessam em cultivar alimentos saudáveis e praticar a economia solidária. Também são os 

que mais respeitam os ecossistemas e pouco poluem ou degradam os mesmos. Estes 

acreditam que é possível cultivar alimentos saudáveis sem a utilização de agroquímicos 

sintéticos e antibióticos veterinários, apostando em alternativas naturais para o 

desenvolvimento da atividade agropecuária. Entre os camponeses existem muitas sementes e 

mudas crioulas conservadas, bem como sêmens, guardadas, com trocas entre os demais 

camponeses, cultivando de geração em geração espécies vegetais e animais.  

Percebemos que as relações sociais e da sociedade com a natureza são muito amistosas 

e de compreensão das manifestações ou fenômenos naturais, servindo para a reflexão critica 

dos agricultores. Utilizam essas reflexões para qualificar os planejamentos vindouros, 

evitando equívocos cometidos anteriormente em qualquer atividade agropecuária. Gostariam 

de participar mais das decisões ou projeções politicas em nível local, pois a prática da 

participação passou a ser desvalorizada com o processo de modernização e urbanização.  

A Educação do Campo poderá contribuir significativamente com o desenvolvimento 

territorial com sustentabilidades, desde a educação formal até a informal. As instituições de 

ensino, independentemente de nível ou grau de instrução, ficarão responsabilizadas para 

desenvolver os programas de ensino contemplando a cultura camponesa nos projetos 

pedagógicos exercitando atividades de pesquisa, ensino e extensão. Os territórios locais de 

Lajeado do Bugre, Sagrada Família e São Pedro das Missões, bem como todo o território do 

norte e noroeste do Rio Grande do Sul possuem inúmeras experiências e práticas vinculadas à 

cultura camponesa. Essa cultura guarda um laboratório diversificado de saberes e 

conhecimentos deveras significativos para o desenvolvimento territorial rural e urbano 

também. Além dos sujeitos do campo, a população urbana tem o direito de conhecer as 

culturas que fazem parte do território local, inclusive a cultura camponesa. As conclusões e 

afirmações reflexivas expostas nesse artigo estão disponíveis para que outros pesquisadores se 

apropriem das mesmas, dando continuidade ao estudo e ao debate referente a essa temática.  
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Resumo 

 

Este artigo trata de uma breve discussão conceitual sobre centralidade e rede urbana, e traz 

algumas definições para embasamento do estudo de caso na Avenida Fernando Osório, 

Pelotas, RS. O objetivo da investigação é demonstrar que este recorte espacial possui 

características do setor terciário que demonstram independência e autonomia com relação ao 

centro tradicional e histórico da cidade de Pelotas, constituindo-se como uma centralidade 

inserida na rede urbana pelotense. Num primeiro momento, é realizado um levantamento de 

definições referentes ao conceito geográfico de centralidade e rede urbana; num segundo 

momento, é abordada a localização e caracterização geográfica da área delimitada ao estudo, 

Avenida Fernando Osório, Pelotas, RS, e a explanação desta, fazendo uma conexão com os 

conceitos abordados. 

Palavras-chave: Centralidade. Rede Urbana. Conceito. Pelotas. 

 

Abstract 

 

This article talks about a brief conceptual discussion about centrality and urban network, 

bringing some definition to base the case study of Fernando Osório Avenue, Pelotas, RS. The 

objective of this investigation is to demonstrate that this spacial cropping has third sector 

characteristics that show independence and autonomy relative to the historical and traditional 

center of Pelotas, constituting itself a centrality inserted in urban network of Pelotas. In a first 

moment, it's realized a survey of definitions that refer to the geographic concept of centrality 

and urban network; in a second moment, it's addressed the location and geographic 

characterization of the area bounded the study, Fernando Osório Avenue, Pelotas, RS, and its 

explanation, making a connection with the brought concepts. 

Key-words: Centrality. Urban Network. Concept. Pelotas. 

 

   

Introdução 

 

A composição do aparelho comercial de Pelotas e sua organização resultam de um 

intenso processo de transformação do espaço onde intervêm diversas dinâmicas de ordem 

global e local. As atividades terciárias destacam-se no cenário econômico pelotense e 

constituem o processo tradicional de ocupação urbana centro-periferia. 
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Atualmente, Pelotas apresenta uma dinâmica urbana centrípeta que impulsiona a 

concentração de grande parte de suas atividades comerciais em seu tecido mais antigo, 

entretanto, essa realidade tem passado por transformações originadas pela expansão horizontal 

da área urbana. A questão de pesquisa parte do princípio empírico de que o tecido comercial 

tem se ampliado e, consequentemente, formado centralidades urbanas caracterizadas pela 

independência e autonomia comercial e de prestação de serviços com relação ao centro mais 

antigo da cidade. Esse fato ocorre, tanto pela saturação do centro tradicional, quanto para 

acompanhar o deslocamento residencial que tem por consequência o desenvolvimento das 

áreas periféricas da cidade. 

Compreendendo uma antiga centralidade definida pela concentração de serviços 

administrativos, financeiros, religiosos e comerciais, que conseguiu se consolidar no tempo, o 

centro permanece como área por excelência de comércio e serviços da cidade, porém cede 

lugar às novas centralidades comerciais dispersando a concentração exacerbada existente, a 

exemplo da área de estudo delimitada ao longo da Avenida Fernando Osório, RS (Fig. 1). 

Figura 1 

 
Figura 1: Mapa das Regiões Administrativas do Distrito Sede de Pelotas/RS. Fonte: 
Elaborado pela autora (agosto, 2014). 
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Ao explorar o ramo do setor terciário no presente estudo, analisamos os 

estabelecimentos comerciais e de serviço que se instalaram em uma constante crescente, com 

organização espacial e funcionalidades que emergem em uma das principais vias de acesso a 

cidade, a Avenida Fernando Osório, localizada na porção Noroeste de Pelotas, com cerca de 7 

km de extensão, e constitui um palco para a expansão da malha urbana pelotense, com 

condições estruturais para as instalações averiguadas, dando suporte ao crescente número de 

estabelecimentos que compõe o cenário comercial urbano do local e que exemplificam esse 

trecho em que há uma circulação acelerada de mercadorias com uma redução de custos de 

deslocamento espacial tendo essa concentração dentro da rede urbana como um facilitador da 

dinâmica comercial. 

 

1.1 Análise conceitual sobre Rede Urbana 

O conceito de rede urbana possui estreita relação com a pesquisa no recorte demarcado 

pela Avenida Fernando Osório, pois esta se insere na área de influência radiocêntrica formada 

pela rede urbana de Pelotas como pólo terciário no extremo sul. Composto por uma rede de 

estabelecimentos do setor terciário que atende a demanda local e demais municípios, no que 

se refere às concessionárias como indicar, por exemplo. Esta rede urbana estende-se 

amplamente ao entorno, constituindo uma via de comércio e prestação de serviços que se 

destaca neste cenário urbano, principalmente no ramo automobilístico, com expressivo 

número de concessionárias que refletem essa organização espacial. 

O conceito de rede urbana tem sido abordado por vários profissionais na tentativa de 

definir e explorar seu significado em diversas pesquisas na área da Geografia Urbana. De 

forma genérica, a rede urbana assume várias definições. De acordo com Corrêa, é conceituada 

como “o conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si” (CORRÊA, 2005, p 

93). Percebe-se que ao adotar a expressão centros urbanos, Corrêa se exime de atribuir 

proporções concretas e dimensionar esses núcleos que compõe a rede urbana como pontos 

fixos necessários, desvinculando-se da hierarquia urbana num primeiro momento, porém, 

resgatando as múltiplas funções que os centros urbanos possuem, em variados níveis de 

especialização, imprescindíveis na cadeia urbana que é constituída através das redes. Em 

essência, são essas articulações entre e interlaçadas com os núcleos urbanos, expressas por 

suas funcionalidades e especificidades, que compõem a rede urbana. 

A flexibilidade é outro fator diretamente relacionado à teia que é construída no espaço 

urbano, totalmente maleável aos condicionantes temporais e espaciais. Para Raffestin: 
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[...] a rede aparece como fios seguros de uma rede flexível que pode se 

moldar conforme as situações concretas e, por isso mesmo, se deformar para 

melhor reter. A rede é proteiforme, móvel e inacabada, e é desta falta de 

acabamento que ela tira sua força no espaço e no tempo: se adapta as 

variações no espaço e as mudanças que advém do tempo. A rede faz e desfaz 

as prisões do espaço, tornando território: tanto libera como aprisiona. 

(RAFFESTIN, 1993, p. 204). 

Isso traduz a configuração das redes como elementos mutáveis e adaptáveis a novas 

conjugações de suas formas para atender as constantes transformações e demandas que a 

sociedade produz e reproduz atualmente. A formação de redes na relação que os diversos 

pontos do espaço estabelecem entre si compõem o circuito produtivo. Corrobora-se a tese de 

complexidade dos espaços urbanos em redes que se mesclam e/ou se superpõem.  

As redes de localizações geográficas podem ser definidas como “[...] um conjunto de 

localizações articuladas entre si por vias e fluxos” (CORRÊA, 1997, p. 306). Nesta mesma 

análise, percebemos a importância das vias e fluxos que estabelecem essa rede estendendo 

seus tentáculos, à medida que constituem os caminhos referenciais para a consolidação da 

rede, mais especificamente, a rede urbana e seu processo de concentração de informações, 

mercadorias/produtos, pessoas, ideias, valores, ao mesmo tempo em que se exerce também a 

expansão dos mesmos em processo de espraiamento que ultrapassa as barreiras físicas e 

fronteiras político-administrativas impostas. 

A rede urbana tem seu papel fundamental como uma rede de concretização das 

conexões estabelecidas na sociedade urbana, como imagem e condicionante desta, e motivada 

pela integração via interação social, em determinado contexto e recorte espacial. Assim, rede 

urbana: 

 [...] é o meio através do qual a produção, circulação e consumo se realizam. 

Via rede urbana e a crescente rede de comunicações a ela vinculada, 

distantes regiões puderam ser articuladas, estabelecendo uma economia 

mundial. (Corrêa, 1989, p. 05). 

Essa interação ocorre tanto vertical como horizontalmente, distribuídas no tempo e 

espaço de forma a envolver elementos em escalas diversas, pautada pela integração e 

conexão. Ao refletirmos sobre rede urbana é inevitável a constatação de que na “era das 

redes” o tamanho do mundo diminui, ou seja, à medida que a tessitura da rede se amplia, as 

distâncias e relações estabelecidas diminuem com a dinâmica de articulação de lugares, 

informações, contatos, circulação e distribuição. 
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Ao abordar a rede urbana, associada à globalização, temos o arquétipo de cidade global, 

que constitui representação do espaço-tempo urbano e globalização que privilegia a dimensão 

econômica, o curto prazo e a integração a fluxos econômicos desterritorializados, uma vez 

que as ações econômicas que coexistem na rede urbana em nível mundial tendem a 

desvincular as economias regionais e nacionais. 

Estas cidades globais, por Saskia Sassen, como Londres, Nova York, Tóquio e São 

Paulo, integram como pontos centrais o circuito constituído de numerosas e complexas redes 

de interdependências. São os nós das redes, lugares de conexão, de poder e de referência, 

como sugere Raffestin (1980). Nestas cidades concentram-se as matrizes de corporações 

notáveis com intenso fluxo de pessoas, produtos/bens, informações ou capital, cuja 

organização flui através de redes corroboradas em escala local à global.  

A organicidade espacial, pautada no sistema capitalista que permeia o processo 

econômico globalizado do que emergimos, encontra-se ao mesmo tempo, fragmentado e 

articulado por uma ramificação de redes urbanas percebidas tridimensionalmente, ou seja, 

emaranhadas ou sobrepostas entre si, onde cada epicentro urbano participa com frequências 

diferenciadas e variados graus de intensidade de relações nas diversas redes. Embasado na 

teoria das localidades centrais desenvolvida por Christaller, Corrêa (1989) aborda a circulação 

como resultado da articulação entre os núcleos urbanos, constatando a diferença referente ao 

volume de produtos no mercado e os comandos políticos administrativos entre os núcleos 

urbanos. Esse contraste formula-se como uma hierarquia entre os centros urbanos que compõe 

a rede.  

Afirma-se que o espaço urbano na condição da cidade comercial, é a nova realidade 

suplantada por sobre os resquícios da cidade política, na intensificação da troca. Assim, temos 

os circuitos comerciais entre cidades estabelecidos porque a riqueza assume além do palco 

imobiliário de terras, também a esfera mobiliária referente ao dinheiro. Contemporaneamente, 

é necessário enfatizar que: 

[...] as metrópoles são, ao contrário das cidades-Estados do passado (que 

articulavam em geral economias de alcance muito longo a economias 

territoriais muito concentradas), sistemas abertos, nós de cruzamento e 

pontos de comutação de inúmeros fluxos, de inúmeras redes de produção e 

de troca, muito mais do que conjuntos autocentrados, “economias em estado 

reduzido”. (ACSELRAD org. 2009, p. 159). 

A fundamentação bibliográfica relacionada com o desenvolvimento da rede urbana em 

sua terminologia, fundamentação e análise da atual dinâmica, surte por efeito no espaço 
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urbano. Em um processo de produção, refuncionalização e especialização funcional de novos 

núcleos urbanos, a rede urbana foi ampliando sua dimensão espacial e atinge o século XXI 

com grande demanda de pesquisas que apresentam e comprovam uma organização complexa, 

cuja compreensão de sua constituição e dinamismo é de extrema importância. 

1.2 Análise conceitual sobre Centralidade 

Ao enfocarmos a análise de centro neste fragmento, a percepção dos vários elementos e 

fenômenos que compõem o espaço urbano, como categoria que rege o conceito delimitado, é 

essencial para entender a adaptação dos centros às transformações sociais, econômicas, 

culturais e políticas que neles se operam, ao longo de diversos períodos temporais que 

imprimem suas características no centro, e por isso o definem e rotulam como tal, centro 

econômico, centro administrativo, centro político, centro histórico e a emergência de novos 

centros intra-urbanos, nos tempos mais recentes. Porém, nosso principal objetivo é sua 

definição conceitual original em essência, com relação ao objeto de estudo em destaque. 

A área central da cidade tem sido objeto de estudos variados por parte de pesquisadores 

de diferentes domínios científicos, como da arquitetura, sociologia, economia, da própria 

geografia, entre outros, que buscam compreender a desigualdade na distribuição dos 

fenômenos, identificada a existência de locais que registram diferentes níveis de concentração 

de pessoas, equipamentos e atividades. 

Nas múltiplas adjetivações ao conceito centro, trazidas pelo Dicionário nas mais 

variadas áreas (a exemplo de c. académico, c. de gravidade, c. de inércia, c. cirúrgico), 

destaca-se a explicação que compete à função terciária desempenhada no espaço urbano, 

ressaltada neste artigo “[…] c. comercial COM grupo de lojas varejistas reunido em um 

conjunto de imóveis ou em um só imóvel, ger. de grande extensão; shopping center”. (ibid., 

2004, p. 673). 

Nesta mesma perspectiva, encontramos na classificação de Geografia econômica do 

Diccionario Akal de Geografía, por Pierre George, um sentido que dialoga com a acepção de 

centro comercial, e que traz a categoria de escala em seu significado “CENTRALIDAD 

Geogr. econ. – Se aplica a los núcleos de negocios y de intervención económica importante, 

calificados de centros, que ejercen su influencia sobre un entorno más o menos amplio, 

designado con el término de periferia: aplicable a diferentes escalas”. (GEORGE, 2004, p. 

101). Esta contraposição na abordagem centro-periferia, também é vista na mesma obra, no 

que fere a Geografia e História econômica, ramo que traz a formulação (ibid., 2004, p. 101): 
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CENTROGeogr. e hist. Econ. – Lugar donde se ejerce un poder de decisión 

y de dominación, que atrae las actividades más cualificadas, que extiende su 

influencia a un entorno más o menos amplio, región, subcontinente, conjunto 
multicontinental, que constituye su periferia (Economies- centres de F. 

BRAUDEL). 

Neste significado, está explícita a influência que predomina em escalas espaciais 

variadas do entorno, ou seja, campo periférico. Em um enfoque mais específico da Geografia 

urbana na obra referida, este mesmo conceito remete a núcleo concentrador de atividades 

próprias da cidade, caracterizado como monopólio de funções urbanas e associado a 

fenômenos geográficos como narra a seguinte definição de Pierre George (2004, p. 101-2): 

CENTRO (de ciudad) Geogr. urb. – A la noción descriptiva de centro se 

asocia la de núcleo original, histórico y funcional. Una serie de términos 

homólogos en lengua francesa y en otras lenguas europeas designan la parte 
inicial de la ciudad, que monopoliza de manera más o menos absoluta las 

funciones urbanas superiores (V. funciones urbanas): actividades políticas y 

administrativas (especialmente en las capitales), actividades bancarias, 
actividades de gestión comercial, agencias de viajes y equipamiento de gran 

turismo, centro cultural, comercio al por menor de los productos y objetos de 

lujo, […] El centro de la ciudad es el punto de convergencia de las vías de 
acceso en todas las ciudades con plano radiocéntrico. Las crecientes 

dificultades de desarrollo de las funciones de centro conducen a diversas 

operaciones espontáneas o dirigidas: desmultiplicación del centro, por la 

creación de centros-relevo que atraen las funciones centrales más nuevas, 
descentralización por redistribución de las funciones centrales en diversos 

puntos de la ciudad e incluso de la aglomeración.       

Assim como a obra analisada anteriormente, esta também traz uma distinção de centros 

em seus contextos conceituais distintos. Como objetivo proposto, qualificamos a expressão 

centro comercial para comparação (ibid., 2004, p. 102): 

Centro comercial. Término de acepción muy general, que designa una 

ciudad o localidad donde la función comercial está suficientemente marcada 

para calificarla de manera global y sugerente. El centro comercial evoca 

conjuntamente el lugar preciso donde se ejerce esta función comercial de 
manera dominante (calle, conjunto de calles y plazas), y coincide 

generalmente con el centro urbano tradicional. Por extensión, el término 

puede aplicarse a toda forma de agrupamiento de actividades comerciales, 
situadas en el centro o no (centro comercial de barrio), La expresión 

precisamente ha sido retenida por los urbanistas y los operadores 

económicos para designar equipamientos comerciales cuyo número, formas 
de agrupamiento y de implantación y los procesos de instalación son 

generalmente concertados (renovación, nueva urbanización). En los países 

industriales que registran un fuerte crecimiento de la urbanización, han 

aparecido nuevas formas de centros comerciales, en la periferia de las 
aglomeraciones, según procesos, generalmente espontáneos. 
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Esta elocução tem sua função relacionada à cidade como centro urbano tradicional, 

embrião ou sítio de origem da cidade, inclusive a outros centros que se constituem pela 

concentração de atividade comercial em um bairro, por exemplo, transcorrido em um 

panorama de forte crescimento urbano e demográfico que se expandiu rumo à periferia em 

bairros residenciais, desenvolvendo um comércio condizente com a situação econômica do 

local, atendendo às demandas de consumo básicas da população. Na mesma abordagem, a 

elocução de Concentração ou Centralidade espacial é apresentada por Johnston et al. (ibid., 

2000, p. 96) na mesma perspectiva que abrange os conceitos de atividade econômica e centro 

urbano com os fenômenos geográficos de aglomeração, localização periférica, crescimento 

centro/periferia e a circulação do capital: 

CONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN Tendencia a localizar la 

actividad económica en y alrededor de un número relativamente pequeño de 
centros urbanos. Este fenómeno también se conoce como polarización o 

AGLOMERACIÓN. Se produce por la concentración del mercado, de las 

fuentes de información, de los centros de control y de toma de decisiones, de 
las relaciones entre actividades y de otras ECONOMÍAS EXTERNAS. La 

concentración y la centralización incrementan las desventajas de las 

localizaciones periféricas y contribuyen a las carencias económicas y 
sociales que suelen darse con la mayor distancia al centro (véase MODELO 

CENTRO-PERIFERIA). […] La concentración y centralización espaciales 

se asocian con la tendencia que tiene la actividad económica a organizarse 

en unidades de tamaño creciente y dentro de una estructura organizada 
jerárquica. […] La concentración geográfica de ciertas actividades 

económicas facilita la circulación de capital entre diferentes actividades, así 

como el ritmo de circulación y el movimiento del que dependen los 
beneficios.       

Os conceitos trabalhados até o momento integram a análise a partir de vocábulos de 

Dicionários com especificação na área geográfica, como Ciência Humana. O confronto com 

interlocutores da área em estudo, embasado nos significados citados, inicia-se com o conceito 

de centro, apresentado por Roberto Lobato Corrêa. Este perpassa pelo estudo das categorias: 

processos e formas espaciais, o qual intitula o capítulo da sua obra, e remete a ideia dos 

processos de acumulação de capital e reprodução social como importantes na criação de 

funções e formas espaciais, ou seja, geram atividades e suas materializações, cuja distribuição 

espacial constitui a própria organização espacial urbana. 

Para Corrêa (1995, p. 37), Centralização e a Área Central, constituem um processo 

espacial, ou seja, “um conjunto de forças atuantes ao longo do tempo, postas em ação pelos 

diversos agentes modeladores, e que permitem localizações e relocalizações das atividades e 

da população na cidade. [...] Trata-se de uma expressão empregada por geógrafos para tentar 
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dar conta do que ocorre no espaço ao longo do tempo”. (CORRÊA, 1995, p. 36-7).  

Respectivamente com este processo espacial, tem-se a forma: 

A partir do começo do século XX o processo de centralização e a sua 

correspondente forma espacial, a Área Central passaram a ser 
sistematicamente considerados pelos estudiosos do fenómeno urbano. […] 

De fato, a Área Central constitui-se no foco principal não apenas da cidade 

mas de sua hinterlândia. Nela concentram-se as principais atividades 
comerciais, de serviços, da gestão pública e privada, e os terminais de 

transportes inter-regionais e intra-urbanos. Ela se destaca na paisagem da 

cidade pela sua verticalização. 

Preocupado em aprofundar o conceito em destaque, Corrêa analisa a gênese da área 

central considerando a intensidade dos processos de fluxos de capital, mercadoria, pessoas e 

ideias no dinamismo da circulação que ampliou-se exponencialmente em termos de qualidade 

e quantidade dos transportes inter-regionais. 

Isto incluia as ferrovias e os terminais marítimos, que acabava minimizando os custos 

de transbordo e concentrando a localização nascente de atividades como comércio atacadista, 

indústria, escritórios. Isso acarretou fenômenos como larga expansão e maior acessibilidade 

dentro da grande cidade (ibid., 1995, p. 39): 

A acessibilidade, por sua vez, atraiu as nascentes lojas de departamentos e de 

outros gêneros do comercio varejista, bem como numerosas atividades 

instaladas em escritórios. O mercado de trabalho foi ampliado mais ainda e 

os transportes intra-urbanos passaram a servir a este setor da nascente Área 
Central.    

Assim, a Área Central emergiu como resultado do processo de centralização, onde 

acessibilidade e demais fatores abordados tornaram-se preponderantes na construção e 

definição de Área Central. Como aponta Corrêa “Verifica-se uma certa sincronia entre o 

emergir do capitalismo em sua fase plenamente industrial e o aparecimento da Área Central. 

Processo, forma e também as funções estão assim conectados” (1995, p. 39). 

Seguindo as coordenadas que caracterizam o processo de Centralização, este sofre uma 

decadência em seu desempenho passado, na segunda metade do séc. XX, momento emergente 

ao núcleo central. O mesmo autor que anteriormente nos define área central e centralidade, se 

referencia nos aspectos apontados por Horwood e Boyce para explicar o que motivou essa 

emersão (Horwood e Boyce apud CORRÊA, 1995, p. 40): 
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a) Área Central da cidade com uso intensivo do solo, com maior 

concentração de atividades econômicas, sobretudo do setor terciário [...] b) 

Ampla escala vertical [...] c) Limitada escala horizontal [...] d) Limitado 
crescimento horizontal [...] e) Concentração diurna, durante as horas de 

trabalho, da população, sobretudo pedestres [...] f) Foco de transportes intra-

urbanos [...] g) Áreas de decisão [...].  

  Esses fatores apontam uma caracterização à tendência da Área Central, especialmente 

do núcleo central, de sua redefinição funcional, tornando-se o foco principal de atividades 

administrativas, enquanto o comércio varejista e certos serviços encontram-se dispersos pela 

cidade. 

2 METODOLOGIA  

Como procedimentos metodológicos adotou-se a análise quali-quantitativa que abrange 

aspectos temporais e espaciais de localização e período de instalação de cada estabelecimento 

comercial presente na Avenida Fernando Osório, RS. Assim, propiciou-se a composição do 

cenário local de concentração das unidades classificadas por ramos de atividade. O corpo 

metodológico tem como referência os estudos de CACHINHO (2002), realizados em Lisboa e 

aplicados em outras centralidades comerciais, com base investigativa de propriedade 

individual de estudo, classificatória para cada estabelecimento, orientadas pelos seguintes 

eixos: 

1) Como instrumento da pesquisa quantitativa, buscou-se uma fonte de dados, a partir 

dos cadastros dos Alvarás de Funcionamentos de cada unidade comercial junto à Secretaria de 

Planejamento da Prefeitura Municipal de Pelotas, que posteriormente foram classificados e 

organizados de acordo cm os objetivos da pesquisa, referente à área terciária. Os dados 

permitem averiguar o ano de abertura, localização precisa, tipologia de atividade terciária de 

acordo com classificação própria, possibilitando um mapeamento das atividades terciárias 

presentes ao longo da Avenida Fernando Osório, RS. 

2) Na sequência, classifica-se cada unidade comercial, segundo as especificações da 

CNAE 2.0. Com a categorização das atividades, condensam-se em reagrupamento, de acordo 

com critérios preestabelecidos: Indústrias, Serviços, Comércio por Atacado e Varejo. A partir 

destes dados, obtém-se o número total para realizarmos o panorama de centralidade da área de 

estudo. Em seguida, constrói-se um parâmetro cronológico de instalação e abertura dos 

estabelecimentos, utilizando-se como indicador as revendas autorizadas de veículos 

automotores, em uma subclassificação dos estabelecimentos registrados, denotando o período 

mais expressivo do expoente de crescimento dos ramos de atividade no local. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos com base nos dados do setor de Alvarás, permitem dimensionar o 

número de estabelecimentos terciários. Dentre os estabelecimentos regularizados com a 

devida licença, 7% correspondem à indústrias e 6% ao comércio atacadista. Destacam-se os 

estabelecimentos que prestam serviços com 41% e com 46% dos registros, a maior fatia com 

as unidades de comércio a varejo (Fig. 2). 

Figura 2 

 

 
Figura 2: Gráfico da classificação dos estabelecimentos com Alvará de Funcionamento na Avenida 
Fernando Osório, Pelotas. 
Fonte: Registros dos alvarás de funcionamento do Setor de Alvarás da Prefeitura Municipal de 
Pelotas (março, 2014). Organizado pela autora. 

 

A Avenida Fernando Osório, em termos de estrutura e amplo espaço físico disponível, 

facilidade de estacionamento e por ser uma via arterial do centro da cidade, mostrou as 

condições necessárias para a mudança em sua estrutura funcional, o que vem ocorrendo de 

maneira muito mais intensa nos últimos anos. Com relação ao ano em que os 

estabelecimentos entraram em funcionamento, cadastrados no setor de alvarás em Pelotas, 

observou-se um crescimento do número da atividade estudada, a partir da década de 80, tendo 

por ápice o período atual em constante evolução, como demonstram os índices do gráfico 

referentes ao indicador de revendas de veículos automotores (Fig. 3). 
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Figura 3 

 
Figura 3: Gráfico de registro de abertura das concessionárias, por intervalos de 5 anos, na Avenida Fernando 

Osório, Pelotas, RS. 
Fonte: Registros dos alvarás de funcionamento do Setor de Alvarás da Prefeitura Municipal de Pelotas (março, 
2014). Organizado pela autora. 

A pesquisa revela que a descentralização da atividade comercial e a verificação da 

expansão e estabelecimento do comércio na periferia, constitui em grande parte, uma 

consequência gerada pela dinâmica urbana e comercial, fortalecida em Pelotas. Para Vieira,  

[...] esta é uma tendência crescente, visto que a descentralização ocorre 
através da implantação de grandes superfícies ou pontos comerciais que 

ofertam produtos que podem ser encontrados no centro tradicional aos 

consumidores, como também, ambientes e experiências de consumo mais 
consistentes com os seus estilos de vida e prioridades de consumo (VIEIRA, 

1997). 

Os princípios de centralidade e de proximidade que perduraram em décadas passadas, 

organizavam a atividade comercial seguindo uma rede hierárquica de centros, em função dos 

limiares de eficiência das variadas atividades e pontos de venda, seguem a tendência de ceder 

espaço ao princípio de acessibilidade, à facilidade de circular e de estacionar. 

Os locais de melhor infraestrutura e disposição de bens e serviços são mais valorizados 

economicamente, o que gera um decréscimo dos valores imobiliários em direção à periferia. 

Esta, por sua vez, tem sua valorização em função das avenidas que servem de acesso à área 

central. Vieira (1997) identifica fatores que configuram especificamente a estrutura e a 

valorização do espaço urbano de Pelotas, afirmando assim, que os valores do solo são 

máximos no centro da cidade e decrescem de forma contínua até a periferia. 
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Este processo de expansão do centro/periferia ocorre devido à absorção das áreas 

limítrofes ao centro, pelo afastamento de sua população residencial e a transformação do uso 

do solo para comércio (VIEIRA, 1994). Este fato caracteriza uma tendência de cidades 

médias e metropolitanas, o que faz com que os sub-centros possam ser entendidos como áreas 

onde se alocam as mesmas atividades do centro principal com diversidade comercial, porém 

em escala menor. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido à complexidade e às aceleradas transformações ocorridas no espaço urbano, no 

que tange a rede urbana e as centralidades que a compõe, juntamente com o tipo de 

abordagem, sítio e época de realização, identificam-se várias situações e problemáticas de 

pesquisa em pleno desenvolvimento na Geografia. 

Os resultados permitem apontamentos de que a Avenida Fernando Osório sustenta a 

característica marcante de principal via de acesso ao centro da cidade de Pelotas, via de 

ligação com a capital. Com a verificação de expansão do crescimento urbano estendendo-se 

para o ponto Norte e Noroeste de Pelotas, propicia-se a emergência de uma nova centralidade 

urbana como ponto nodal na rede urbana pelotense. Assim fornecendo, as possibilidades 

necessárias para tal desenvolvimento em termos de oferta imobiliária, estrutura e condições 

espaciais de acolhimento de bairros residenciais que, por consequência, acabam motivando o 

setor terciário a expandir-se, acompanhando esse movimento dinâmico de concentração dos 

bairros habitacionais, dos fluxos e vias comerciais necessários para seu estabelecimento.  

Destaca-se a importância da análise das informações capazes de classificar dados 

censitários e identificar a expansão, fluxos e centralidade periférica caracterizando os 

estabelecimentos comerciais, seu contexto de formação e contemporaneidade. Bem como, a 

conexão tecida com os conceitos geográficos de centralidade e rede urbana, pautando a 

análise desse fenômeno no recorte espacial estudado. 

A data de registro dos estabelecimentos na Avenida Fernando Osório, junto da 

Prefeitura Municipal de Pelotas, permite concluir que apenas um número residual de revendas 

de automóveis, atualmente em funcionamento, teve sua abertura há mais de trinta e cinco 

anos, nos fornecendo um panorama da instalação e processo de consolidação do setor terciário 

nesse local. Em contrapartida, a grande maioria dos pontos de revenda podem ser 

considerados recentes ou jovens, uma vez que operam no local há menos de vinte e cinco 

anos, ainda localizadas na mesma via principal, pois estas últimas décadas foram favoráveis à 

expansão do gênero de atividade comercial estudado, datando nas últimas décadas o período 
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de abertura da maioria dos estabelecimentos, com destaque ao elevado índice dos últimos 

anos, a partir do parâmetro cronológico abordado. 

O desenvolvimento da malha comercial de Pelotas revela forte estrutura herdada do 

passado na porção central histórica. Décadas posteriores confirmam a renovação com destino 

às áreas periféricas que compõe as extremidades deste centro e que constituem a juventude 

desta estrutura comercial urbana mais recente e a composição da rede urbana. 

 

REFERÊNCIAS 

ACSELRAD, Henri. (org.) A duração das cidades: sustentabilidade e risco nas políticas 

urbanas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009.CACHINHO, Herculano. Centros 

Comerciais em Lisboa: os novos espaços de consumo. Lisboa : Gepe, 1991.  

CNAE 2.1 – Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Disponível em 

<http://www.cnae.ibge.gov.br/estrutura.asp > acessado em 06 de maio de 2011. 

CORRÊA, Roberto Lobato. Estudos sobre a Rede Urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2006. 

______________________. O Espaço Urbano. São Paulo: Ática, 1995. 

_______________________. Repensando a teoria das localidades centrais. In: CORRÊA, 

Roberto Lobato. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

_______________________. A rede urbana. São Paulo: Ática, 1989. 

_______________________. As redes de localidades centrais nos países 

subdesenvolvidos. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, ano 50, n.1, p.61-83, 

jan./mar.1988. 

GEORGE, Pierre. Diccionario Akal de Geografía. Madrid: Akal Ediciones, 2004. p. 101-

102. 

JOHNSTON, Ronald John; et al. Dicionàrio Akal de Geografía Humana. Barcelona: Akal 

Ediciones, 2000. p. 69, 96. 

RAFFESTIN, C. Por uma Geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.   

VIEIRA, Sidney Gonçalves. A fragmentação social do espaço urbano. Uma análise da 

(re) produção do espaço urbano em Pelotas, RS. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: 

PROPUR/FAUrb/UFRGS, 1997. 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 194 
 

________________. PEREIRA, Óthon Ferreira & DE TONI, Jakcson Silvano. Evolução 

urbana de Pelotas: Um estudo metodológico. In: Núcleo de Documentação Histórica da 

UFPel. História em Revista. N. 1. Pelotas: UFPEL, 1994. (21 - 34 ). 

VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP: 

Lincoln Institute, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 195 
 

A Representação do Território na Obra: Capitães da Areia
1
 

Carolina Rehling GONÇALO 

Universidade Federal de Pelotas 

Carolrg90@hotmail.com 

 

 

Resumo:  

Este trabalho faz parte de um estudo preliminar acerca da representação do território na obra 

Capitães da Areia do autor brasileiro Jorge Amado, produzida no ano de 1937 e que traz 

questões pertinentes a investigação geográfica, demonstrando temas que permanecem atuais. 

O território aqui analisado é visto como além do substrato natural, não anulando a sua 

importância no que diz respeito a definição de território, mas tratando este como além de 

substrato, lugar onde se exercem relações de poder,  onde a experiência humana acontece, se 

materializa e se identifica com o espaço que a envolve. 

 

Abstract: 

This work is part of a preliminary study about the the territory representation in the book 

"Capitães da Areia" of the  Brazilian author Jorge Amado, produced in 1937 and brings 

relevant issues to geographic research, demonstrating that subjects remain current. The 

territory examined here is seen as beyond the natural substrate, not negating its importance 

regarding the definition of territory, but treating this as well as substrate, where power 

relations are exercised, where the human experience happens, materializes and identifies with 

the space that surrounds it. 

 

Palavras-Chave: Geografia. Literatura. Território 

 

Key-Words: Geography. Literature. Territory. 

                                                
1
  Romance do escritor brasileiro Jorge Amado, publicado em 1937. 
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Introdução: 

Este trabalho pretende analisar o conceito de Território aplicado ao romance, Capitães da 

Areia do autor brasileiro Jorge Amado. O autor escreveu sobre seu povo, sobre suas crenças, 

suas paixões, costumes e sobre o cotidiano de seu redor. Algumas de suas obras possuem 

caráter de denuncia as injustiças sociais, outras sem abandonar este caráter voltam-se também 

às raízes nacionais, a valorização da sensualidade do povo, ao folclore e aos costumes. 

E sua obra: Capitães da Areia, Jorge retrata a vida de um grupo de meninos de rua, 

menores abandonados e marginalizados residentes na cidade de Salvador. O grupo sobrevive 

de furtos, aterrorizando e a cidade e com isso são conhecidos como Capitães da Areia. A 

narrativa se da em torno do dia-a-dia dos meninos, de suas peripécias e traquinagens, bem 

como dos furtos que realizam para sobreviver.  

A presença marcante de sua ideologia comunista é percebida na obra através da 

representação dos meninos que moram no trapiche, ou seja, o autor busca representar o 

destino dos mais pobres e das desigualdades sentidas no período em que a obra foi escrita, por 

volta do ano 1937. Ainda é sabido que a primeira edição do livro Capitães da Areia foi 

queimada em praça pública no período ditatorial de Vargas chamado de Estado Novo (1937-

1945), ficando sua reimpressão por sete anos. 

Na obra analisada, Jorge retrata a vida dos meninos de rua que residem no trapiche: 

Neste tempo a porta caíra para um lado e um do grupo, certo dia em que passeava na 

extensão dos seus domínios (porque toda a zona do areal do cais, como aliás toda a 

cidade da Bahia, pertence aos Capitães da Areia), entrou no trapiche. E desde esta 

noite uma grande parte dos Capitães da Areia dormia no trapiche abandonado, em 

companhia dos ratos, sob a lua amarela. (AMADO, 2008. p.28) 

E com isso, tem-se como consequência o que nos diz Raffestin: “A imagem ou 

modelo, ou seja, toda construção da realidade, é um instrumento de poder e isso desde as 

origens do homem.” (1993. P.145). O grupo sobrevive de furtos, aterrorizando a cidade, e 

com isso são conhecidos como Capitães da Areia por viverem nas areias do cais. A narrativa 

se dá em torno do dia-a-dia dos meninos, de suas peripécias, traquinagens e os furtos que 

realizam para sobreviver.  

A presença marcante das ideias do autor, ideias essas comunistas são percebidas na 

obra através da representação dos meninos abandonados que moram no trapiche, não possuem 

casa ou comida, vivem muitas vezes ao relento, passando as mais diversas dificuldades, ou 
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seja, o autor busca representar o destino dos mais pobres e das desigualdades sentidas no 

período em que a obra foi escrita, sendo publicada no ano de 1937. O que segundo Raffestin: 

“É preciso, pois, compreender que o espaço representado é uma relação e que suas 

propriedades são reveladas por meio de códigos e de sistemas sêmicos.” (1993, p.144). Ainda 

é sabido que a primeira edição do livro Capitães da Areia foi queimada em praça pública no 

período ditatorial de Vargas chamado de Estado Novo (1937-1945), ficando sua reimpressão 

proibida por sete anos
2
.  

Com isso pretende-se trabalhar com a representação do território, tentando 

compreender a visão de mundo e do ser social nos aspectos territoriais que Jorge Amado faz 

em sua obra.  

Sendo a ausência do dinheiro o grande motivo da desigualdade representada, e não 

esquecendo os outros fatores que também contribuem para a situação que se apresenta, como 

a ausência da estrutura familiar de cada criança, sem deixar de considerar que muitos estão na 

situação de meninos abandonados pela falta de recursos que a família já enfrentava. 

É preciso salientar, que ao se pensar a representação como uma imagem presente de 

um objeto ausente; (CHARTIER [s/d]), temos ali, nas palavras de Amado, não apenas letras 

que compõe uma história, mas a representação de um mundo em que ele vivia; de um 

universo do qual ele compartilhava.  

Jorge Amado dá voz a quem não era escutado, ele representa o seu cotidiano, e com 

isso representa o cotidiano de muitos. Afinal, poucos são os que podem se autorrepresentar, 

como diz:  

As representações do mundo social, assim construídas, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos 

interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento 

dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza. (...) As percepções do 
social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas 

(sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, 

por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os 

próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. (CHARTIER, [s/d]. p.17). 

Neste caso, a representação do mundo social se dá, não por alguém pertencente ao 

grupo em questão, a quem os interesses servem, a quem interessaria se autorrepresentar, na 

                                                
2
 Sobre isso consulte: HOUTOM, Milton. Posfácio. In: AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008. p.273. 
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obra Capitães da Areia, o autor Jorge Amado dá voz aos menosprezados, aos que não são 

ouvidos nem consultados, tomando partido dos interesses destes e fazendo-os seus. 

A posição tomada pelo autor é de forma alguma neutra, ao contrário, é de denúncia às 

desigualdades sociais existentes na cidade de Salvador na Bahia, cenário de sua obra, cidade 

essa habitada por seus personagens os “Capitães da Areia”, suas ideias comunistas faz-se 

presente em toda obra. Essa representação do território pode ser entendida como: 

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. (RAFFESTIN, 1993.p.143). 

Concomitantemente, o território como espaço onde acontecem todas as ações, forças, 

fraquezas e a história dos meninos de rua, permeia a obra como espaço onde se desenvolvem 

todas as relações sociais que Amado nos apresenta. 

Contexto de Estudo: 

Este estudo se dará pela abordagem cultural na Geografia, que segundo Marandola JR. 

e Oliveira (2009), essa aproximação entre Geografia e Literatura quer bem mais do que 

identificar elementos ditos reais na descrição dos lugares e das paisagens. Esta aproximação 

busca estabelecer um entrelaçamento de saberes tecidos também pelos fios do entendimento 

da espacialidade e da geograficidade, sendo esses elementos indissociáveis de qualquer 

narrativa ou manifestação cultural. 

 

Metodologia 

Primeiramente foi realizada a leitura da obra Capitães da Areia seguida de uma 

análise onde procurou-se identificar os principais conceitos e temas geográficos presentes, e 

com isso verificou-se que o conceito que permeia a obra intensamente é o c de território. 

Ainda como metodologia para a realização deste trabalho foi utilizado análise de referencial 

teórico, os autores: Souza (1995-2008); Raffestin (1993) proporcionaram um aprofundamento 

no que diz respeito ao conceito de território aqui abordado.  Chartier [s/d] proporcionou o 

trabalho no que diz respeito à representação presente na obra de Jorge Amado.  

Desta forma estabeleceu-se um paralelo entre ambas as leituras, possibilitando assim 

um aprofundamento quanto as questões do território presentes na obra Capitães da Areia. 
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Resultados e Discussão: 

Segundo Souza (2008) a definição de território se dá através do poder, de forma que a 

política lhe define o perfil, sem excluir a cultura e a economia como agentes relevantes ao se 

trabalhar com este conceito. É com base nesta perspectiva que se dará o estudo aqui realizado 

que pretende perceber a representação do território na obra de Jorge Amado. Como diz Souza: 

O território (...) é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir 

de relações de poder. A questão primordial, aqui, não é, na realidade, quais são as 

características geoecológicas e os recursos naturais de uma certa área, o que se 

produz ou quem produz em um dado espaço, ou ainda quais as ligações afetivas e de 

identidade entre um grupo social e seu espaço. (SOUZA, 1995, pp.78-9) 

Com isso, o autor quer dizer que as motivações que levam a conquista ou defesa de 

um território, são culturais, podendo não ser sempre só políticas. Desta forma, o território 

visto como político representado no livro Capitães da Areia trata-se da cidade de Salvador no 

estado da Bahia, mas que visto pela abordagem de território sugerido por Souza (2008) trata-

se do território onde os meninos de rua, chamados Capitães da Areia, habitam, realizam seus 

furtos para sobreviver, conhecem suas ruas, casas, ruelas, becos, etc. sendo assim, como 

sugere Amado 1963, p.32: “porque toda a zona do areal do cais, como aliás toda a cidade da 

Bahia
3
, pertence aos Capitães da Areia.” De acordo com a narrativa do livro, os meninos 

abandonados são temidos, a polícia da cidade não se dispõe a uma investigação profunda do 

lugar onde os meninos residem, fazendo com que a “lei” seja então, formada pelos atos dos 

marginais, que ditam as regras da cidade, uma vez que a polícia não o faz. Com isso percebe-

se o poder que o grupo exerce sobre aquele setor da cidade. 

Embora tenha-se feito aqui uma pequena “separação” do político e do cultural, é 

sabido que a separação entre o político, o cultural e o econômico no entendimento do que é 

território se faz extremamente arbitrária, pois os três podem ser distinguíveis, mas não 

separáveis. Uma dimensão pode aparecer com mais destaque, o que não justifica que seja a 

única no processo. Como acontece na obra de Amado, o território visto como político se faz 

presente , no entanto, o que mais se destaca não são os limites impostos pela lei e sim, os 

limites impostos pela cultura, sendo a dimensão que mais de destaca. 

Também pode-se pensar no processo de territorialização e desterritorialização como 

processo capaz de levar ao desenraizamento de indivíduos ou grupos, o que acarreta na 

privação de recursos. E com isso percebe-se o grupo dos Capitães da Areia que, abandonados 

                                                
3  Segundo HOUTOM Cidade da Bahia se refere apenas a zona do cais. Consultar: HOUTOM, Milton. Posfácio. 

In: AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p.274. (Grifo nosso). 
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à própria sorte, sem família e sem assistênciado Estado, vivem da maneira como podem, com 

furtos diários para manterem-se vivos, dormindo no trapiche abandonado, cuidando-se 

mutuamente e agindo como grupo. Pode-se dizer que o processo de desterritorialização, 

tomemos ele como o momento em que cada um perde sua família e passa então a fazer parte 

do grupo de meninos de rua, como o processo de desenraizamento que leva a privação de 

recursos, ou seja, uma vez que um indivíduo é menor de idade, a primeira instância que deve 

prover seu sustento, é a família e na ausência desta, o Estado
4
.  

Deve-se também levar em consideração o exercício de poder nesse processo que 

envolve o “lugar” onde essas práticas de poder vão ou não acontecer. Como nos diz: 

Mas uma região e um bairro também podem ser nitidamente ou intensamente 

territórios, em função de regionalismos e bairrismos, ou mesmo porque foram 

“reconhecidos” pelo aparelho de Estado como unidades espaciais formais a serviço 

de sua administração ou de seu planejamento, ou ainda porque movimentos sociais 

ali passaram a exercer, fortemente, um contrapoder insurgente. (SOUZA 2008.p.61) 

Aqui, vamos considerar como território o espaço dominado pelos meninos de rua, uma 

vez que estes aparecem como um contrapoder, sendo este espaço mais precisamente o 

trapiche abandonado, visto como núcleo deste território,  onde ao final do dia, as crianças 

juntam-se umas as outras para dormirem, contarem sobre as experiências vividas durante o 

dia, para a divisão dos bens adquiridos através dos furtos, como comida, dinheiro e objetos 

pessoais. Percebe-se então essa região não reconhecida como região pelo poder formal, pela 

lei, mas sim pelo grupo que se apresenta como um contrapoder. 

O território não deve ser confundido, nem tratado como sinônimo de substrato espacial 

material, ou seja, as formas de objetos geográficos tangíveis como, uma praia, um edifício, 

entre outras coisas. Ao se fazer isso, está se "coisificando" o território, ideia contrária a que 

este artigo se propõe a trabalhar e a qual usamos como principal conceito, o formulado por 

Souza (2008), no qual a qualidade de projeção espacial de relações de poder é dinâmica 

podendo sempre sofrer alterações, sejam nos recortes territoriais sejam nas fronteiras, esses 

limites podem sempre mudar, sem que obrigatoriamente o substrato material que serve se 

referencia para essas práticas espaciais, mudem. 

Podemos observar nitidamente esse processo no que diz respeito ao trapiche 

abandonado onde os meninos habitam, anteriormente palco de embarque e desembarque de 

diversos barcos, carregamentos e descarregamentos, o que se modificou com a construção de 

                                                
4
 Segundo Art. 138 da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 de julho de 1934). 
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um porto. Deu-se ao trapiche uma nova funcionalidade, a de residência dos Capitães da Areia, 

processo este representado pelo próprio autor da obra que o descreve. Para tal modificação, o 

substrato espacial material não sofreu alterações, apenas as relações passaram a ser exercidas 

por grupos distintos: antigamente este espaço era o espaço das relações entre autoridades 

locais, grupos de pescadores e responsáveis pelo trabalho com os barcos. No período relatado 

no livro, o mesmo espaço passa a ser o espaço das relações dos Capitães da Areia. 

De acordo com a abordagem que este trabalho se propõe o território não deve ser 

definido e tratado como uma coisa, como sinônimo de espaço geográfico, desconsiderando o 

conceitualmente definidor: o exercício de poder. Também discordamos do termo ser definido 

pelo Estado Nação, como território pátrio, território nacional, etc. Essa abordagem não 

considera que em um país, podem existir diversos grupos com interesses distintos, o que leva 

a uma disputa de poder, ou seja, é como se existissem "sub países" dentro de um país maior 

que tudo detém. 

Por muito tempo, território foi tratado como o local onde o aparelho de Estado exerce 

a sua soberania, chegando a ser tratado como “solo” como nos diz: “[e]exclusivamente o solo 

[Boden] dá coerência material a um Estado”, sendo o solo “tanto o fundamento coerente do 

Estado quanto o único testemunho palpável e indestrutível de sua unidade” (RATZEL, 1974, 

p.11). 

De Ratzel até os dias atuais, o conceito de território sofreu alterações que o moldaram, 

como é explanado aqui, como delimitado a partir de relações de poder e como relações sociais 

projetadas no espaço. Souza nos traz essas relações sociais projetadas no espaço:  

Retomando o fio da meada: se o exercício do poder, e com ele o desejo ou a 

necessidade de defender ou conquistar territórios, tem a ver com um acesso a 

recursos e riquezas, com a captura de posições estratégicas e/ou com a manutenção 

de modos de vida e do controle sobre símbolos materiais de uma identidade. 

(SOUZA, 2008. P.64) 

Com isso, não podemos dizer que os Capitães da Areia querem manter a identidade 

que possuem, no entanto ela se mantém através da manutenção do seu modo de vida, que se 

dá através dos furtos realizados diariamente, podendo ser os objetos dos furtos vistos como 

esses materiais de identidade. Podemos ainda pensar na defesa do território do roubo, que dá 

acesso a esses bens, e que deve ser defendido, ou pode ser tomado pelo outro grupo de 

crianças de ruas, denominado Gente do Ezequiel.  
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Na obra, percebe-se que o território é a categoria de análise mais latente, uma vez que 

essa identidade é percebida no grupo revelando as relações de vida entre os sujeitos e o lugar 

em que vivem, os espaços que ocupam, em que circulam, onde exercem as suas atividades, ou 

seja, os furtos, bem como onde residem, sendo o casarão abandonado do cais e também 

através das trocas espirituais que se dão através do convívio dos meninos seja com o Padre 

José Pedro, seja com a mãe-de-santo D. Aninha. 

Outro ponto que merece destaque na obra, e que é igualmente levado em consideração 

por Souza, trata-se do processo histórico ao qual a materialidade enfrentou como nos diz: 

“Como projeção espacial de relações de poder, o território não pode ser jamais compreendido 

e investigado (sua origem e as causas de sua transformações) sem que o aspecto material do 

espaço social seja devidamente considerado.” (Souza, 2008. P.64). Ou seja, o trapiche que os 

meninos habitam, tratado como resultado de um processo, que num determinado tempo tinha 

uma funcionalidade, era povoado por outras pessoas e que com o avanço e a criação do porto, 

acaba sendo abandonado e ganhando uma nova utilidade. 

Desta forma, não existe território sem substrato espacial material, ao mesmo tempo em 

que o mesmo não deve ser redutível ao substrato como exemplifica: 

(...) eu comparei o território a um “campo de força”: ele é, obviamente, um aspecto, 

uma dimensão do espaço social, e ele depende, de várias maneiras, da dimensão 

material do espaço; mas ele é, em si mesmo, intangível, assim como também o 

poder é impalpável, como relação social que é. O poder é uma relação social (ou 

antes, uma dimensão das relações sociais), e o território é a expressão espacial disso. 

(Souza, 2008. P.66) 

Essas relações se dão em um determinado lugar, ao mesmo tempo em que esse lugar 

serve de palco a essas relações que vão se estabelecendo e se formando como campo, onde 

indivíduos que habitam esse espaço são pontos de divergências, fazendo com que exista uma 

disputa de poder e um interesse em se manter o que já foi estabelecido por esse poder. 

Como “campos de força” do poder especializado no que diz respeito a territórios, 

realidades espaço-temporais que são diferentes das fronteiras estatais fixas, a contrário, estão 

as “fronteiras” capazes de englobar uma rua, um trecho, uma casa abandonada que abriga um 

sem-teto, fronteiras essas que podem ser identificadas em grandes cidades sendo realidades 

observadas numa escala reduzida que pode ser chamada de nanoterritórios. 

Assim, mais uma vez podemos identificar esses nanoterritórios na obra de Jorge 

Amado, denominando como um nanoterritório, o trapiche, a faixa da praia em que os meninos 
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ocupam e o casarão abandonado em frente ao trapiche, em que os Capitães da Areia dormem. 

Essa escala reduzida do território, corresponde principalmente a dos oprimidos e que utilizam-

se de táticas para sobreviverem, o mesmo poderia se dizer de uma família que não tendo 

poder econômico para comprar um terreno, acaba construindo sua casa em um barranco na 

periferia que sofre riscos de desabamento. 

Nesses nanoterritórios segundo Souza (2008) existem ações coletivas de cunho social 

que transformam-se verdadeiramente em movimentos emancipatórios, e que estão sempre 

ligadas diretamente a ações de territorialização como pode-se exemplificar através da obra 

literária analisada, a ocupação de um prédio por meninos sem-teto. Ou ainda podemos pensar 

em uma rodovia que foi bloqueada por um grupo de sem-terra. 

Através dessas manifestações que são de resistência e de alternativas para a conquista 

de um território percebe-se, como já comentado anteriormente, grupos que conseguem sua 

emancipação e com isso conquistam sua autonomia. Desta forma, como diz: “O poder 

implica, evidentemente, a capacidade de estabelecer normas e de fazê-las cumprir, sob pena 

de sanções morais ou materiais.” (Souza, 2008. P.68). Assim esse estabelecimento de normas 

pode acontecer de duas maneiras, sendo através da heteronomia, ou seja, com a imposição da 

lei, e através da autonomia, visto como a capacidade de um grupo se autogovernar. 

A imposição da lei é a situação com a qual a humanidade mais se viu confrontada. No 

entanto, ao longo da história a autonomia, capacidade de um grupo “dar a si próprio a lei”, já 

teve seu lugar em várias escalas, temporais e espaciais. Quanto a capacidade de se exercer 

essa autonomia em forma de grupo, nos diz: 

Cada um dos participantes, uma vez tendo possuído uma chance aproximadamente 

igual de modelar o processo (o que pressupõe que as condições materiais e o acesso 

a informações não sejam díspares a ponto de criar uma clivagem nítida entre 

indivíduos e grupos no que tange à referida chance), se verá obrigado, moralmente, a 

respeitar as regras de cuja construção ele participou livremente, mesmo que suas 

posições não tenham sido vitoriosas. Cada um dos participantes, por conseguinte, 

está submetido a um poder – o poder que emana, legitimamente, da coletividade. 

Submissão essa, entretanto que jamais se deve dar de modo a asfixiar a liberdade 
individual. (Souza, 2008. P.69) 

Aqui podemos visualizar cada um dos componentes do grupo Capitães da Areia, uma 

vez que cada um deles tem a chance de trabalhar no que concerne ao grupo, de maneira igual, 

todos opinam, discutem, dividem as tarefas, seguem as regras estabelecidas entre eles, não 

existe alguém que os comanda, embora cada um tenha uma característica marcante, as 

decisões são tomadas em grupo e as regras são seguidas por todos. 
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Contrária a ideia de autonomia está qualquer tipo de fechamento, pois as trocas e as 

interações são o fator de enriquecimento cultural e material como afirma:  

(...) mais que simples resultado de quadros indesejáveis e inevitáveis de 
dependência, articulações entre grupos e espaços, sob a forma de trocas, acordos, 

negociações e cooperação entre territórios de mesmo nível escalar e de níveis 

escalares distintos, deverão ser, eticamente, uma decorrência dos princípios da 

solidariedade e da ajuda mútua, (...). (Souza, 2008. P. 70). 

Assim, fica evidente a forma como o grupo de meninos abandonados se mantém, ou 

seja, o grupo só sobrevive pela ajuda mútua, através da divisão dos bens, dos alimentos, do 

teto, da defesa de um ao outro quanto a brigas, prisões (como quando Pedro Bala um dos 

personagens que mais aparece no livro é preso, seus amigos estruturam um plano para tirá-lo 

da cadeia), o mesmo acontecendo quando pretendem realizar algum furto classificado como 

grande, envolvendo muitos dos capitães, cada um recebe uma tarefa na execução do plano 

traçado, o que acarreta na fortificação do grupo. 

Conclusões: 

Este estudo proporcionou o primeiro entendimento da representação do território 

presente na obra Capitães da Areia. Visto como um espaço que é resultado de relações de 

poder. Ainda segundo Hautoum
5
 (2008) a obra mesmo sendo escrita no ano de 1937 

permanece atual, trazendo a tona questões sociais que envolvem crianças de rua, menores 

abandonados que vivem na marginalidade.  

Pode-se dizer que a forma como essas crianças que vivem nas ruas adquiriu uma nova 

forma, na década de 30 representada por Amado com furtos para manter sua sobrevivência, já 

nos dias de hoje a presença de menores de rua se caracteriza principalmente inserida no 

tráfico de drogas. 

Como categoria de análise do estudo geográfico, percebeu-se o território como o 

principal elemento que permeia a obra do início ao fim, pois é no território onde acontecem 

todas as ações do grupo, todas suas peripécias e relações de poder. 

O território representado na obra não se dá pela descrição das características 

geológicas e naturais da área onde se passa a trama, mas principalmente pelo que é produzido, 

por quem é produzido nesse espaço e ainda pelas relações afetivas e de identidade do grupo 

                                                
5
 Segundo: HOUTOM, Milton. Posfácio. In: AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2008. p.274. 
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dos Capitães da Areia e seu espaço. Sendo estes fatores de extrema importância na defesa e 

manutenção do território em questão. 
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Resumo 

 

O presente trabalho versa uma abordagem sobre o estudo da paisagem, visando à forma como 

essa pode auxiliar na compreensão da produção do espaço urbano. É preciso explicar, que a 

relação da paisagem com a produção do espaço, neste caso, é oriunda da pesquisa intitulada 

“a influência do mercado imobiliário nas transformações ocorridas no entorno da Avenida 

Idelfonso Simões Lopes, Pelotas RS (2006-2015)”, a qual está sendo desenvolvida no 

programa de mestrado em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande, RS. A referida 

pesquisa foi motivada por meio de observações da paisagem, a qual serviu de incentivo, para 

outros estudos pautados nas representações da paisagem, tais como as imagens aéreas e as 

fotografias. A partir disso, percebeu-se que a referida área apresentava um processo de 

transformação da paisagem bastante acelerado. No primeiro momento, esse ambiente contava 

com poucas moradias e traços de atividades agrícolas. No decorrer de oito anos, se observou o 

abandono das referidas práticas, a implantação de infra-estruturas e o aumento expressivo do 

número de casas, tanto por empreendimentos imobiliários (condomínios e loteamentos), como 

pela autoconstrução. Tendo em vista, que tais processos são constantemente estudados pela 

geografia, pois alteram a paisagem e conseqüentemente são responsáveis pela produção do 

espaço, justificamos desta forma, o interesse por esse estudo.  

 

Abstract 

 

This work are an approach about the study of landscape, aiming how she helps in 

understanding the production of urban space. Need to explain that the relationship of the 

landscape with the production of space in this case is derived from a survey entitled "The 

influence of the housing market on changes in the surroundings of Avenida Ildefonso Simoes 

Lopes, Pelotas RS (2006-2015)", which is being developed in the master's program in 

Geography, Federal University of Rio Grande, RS. Such research was motivated by 

observations of the landscape, and encouraged further studies grounded in images aerial and 

photographs. From this, was perceived that area had a process of transformation of the 

landscape very fast. At first, this environment had too few houses and visible agricultural 

activities. In the course of eight years, there was the abandonment of these practices, the 

implementation of infrastructure and the significant increase in the number of dwellings, both 

by  imobiliartios ventures (condominiums and allotments), as  by the autoconstruction. 

Therefore, there was a significant change in soil use. Given that such processes are constantly 

studied by geography. Do we justify our interest in this study 

 

Palavras-chave: Paisagem. Produção do espaço. Pelotas. 

 

Key-words: Landscape. Production of space. Pelotas. 
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1 Introdução 

1.1 O conceito de paisagem 

 O conceito de paisagem, como se sabe, é utilizado pelos diversos campos da ciência. 

A evidência de problemas ao nível conceitual pode comprometer o diálogo entre as distintas 

áreas do saber. Desta forma, é indispensável, que ao se falar da paisagem, esse conceito seja 

bem iluminado. Para tanto, na continuidade do texto, buscou-se algumas definições com as 

quais se pretende dialogar. 

Quando era aluna do ensino fundamental, lembro que a primeira professora ao definir a 

paisagem, “afirmou que essa, era tudo aquilo que podíamos ver”. Anos mais tarde, tomei 

conhecimento, que a referida professora, talvez tivesse sido influenciada pelo professor 

Milton Santos (1988, p.21) ao considerar que “tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão 

alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 

abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, 

etc.” 

 Hoje, percebo que o nível de entendimento da paisagem é profundo e envolve uma 

série coisas. Mas, ainda é muito forte a associação da paisagem à visão. Levanto isso, porque 

acredito que um cego, o qual não tem capacidade de enxergar, também consiga descrever a 

paisagem empregando outros sentidos. O próprio Milton Santos afirma isso, ao dizer que a 

paisagem envolve odores e sons. Todavia, no fragmento do texto referenciado, fala apenas de 

visão e não de percepção.  

Na mesma linha da exposição anterior, Lacoste (2003, p.128) afirma que:  

A paisagem é, portanto, uma vista (ou uma representação) tridimensional de 

uma porção do espaço terrestre na qual a proporção e a disposição das 
extensões ocultas dependem, por um lado, das formas do relevo e da 

vegetação e, de outro, da localização (particularmente a altitude) do ponto de 

observação. 

 Esse autor, também atribui a relevância da visão para a paisagem. Assim, considera o 

local da observação, a topografia e a vegetação, como aspectos de extrema importância. 

Tendo em vista, que esses revelam ou encobrem pontos ocultos na paisagem.  

Diferentemente dos anteriores, mas, não menos importante, é a definição de Suertegaray 

(2001, p.06) que entende a paisagem como “um conceito operacional, ou seja, um conceito 

que permite analisar o espaço geográfico sob uma dimensão, a qual seja o da conjunção de 

elementos naturais e tecnificados, sócio-econômicos e culturais”. Essa caracterização deixa 
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claro, que a paisagem é integradora e que seu estudo fornece dados que associados a outros, 

auxiliam na compreensão do espaço geográfico.  

 Isso porque, segundo Paul Claval (2011, p.60), a paisagem é [...] “uma fonte 

inesgotável de informações e que lhe é diretamente oferecida.” No âmbito dessa abordagem, 

pode-se notar que a mesma complementa as anteriores, já que atribui uma função para o 

conceito de paisagem. Mas, pergunto quais informações à paisagem é capaz de oferecer? A 

resposta parece estar no entendimento de Morláns (2005, p.05) para a paisagem: 

En efecto, actualmente se afirma que cualquier fragmento de La superficie 

terrestre (fondos oceánicos incluidos), intervenido o no por los humanos, 
configura un paisaje; es decir, un conjunto de referentes físicos y 

funcionales, susceptible de ser considerado como un fenómeno real en si 

mismo. El paisaje refleja la realidad ambiental de cada lugar 

(geológica,climática, edáfica), a la vez que resume y expresa la historia de 
procesos biológicos y antrópicos que se hayan podido desarrollar en el 

(MORLÁNS 2005, p.05)   

 

Concordando com Morláns, a paisagem poderá apresentar ou negar a realidade 

ambiental. Se ocorrer o primeiro caso, ela pode ser mais ou menos natural, ou também, mais 

ou menos humanizada. Em ambas, poderá haver informações de ordem geológica, edáfica, 

processos antrópicos e outros. Mas isso, não quer dizer que todos os aspectos serão captados, 

pois esse processo depende da percepção humana. 

Até aqui, com base nos autores, a paisagem pode ser considerada o domínio do visível. 

Sua observação depende do ponto de observação, que pode ocultar ou aclarar. E trata de um 

conceito operacional, que serve ao estudo do espaço e também corresponde a uma ampla 

fonte de informações diretas, visto que está associada à realidade ambiental e condicionada a 

percepção humana. No entanto, mesmo concordando com todos os aspectos da paisagem 

enfatizados anteriormente. É necessário mencionar, mais um conceito de paisagem, esse 

idealizado pela Ana Fani Carlos, o qual é elementar para a proposta de analise da produção do 

espaço urbano de Pelotas. Para essa autora:  

A paisagem é uma forma histórica específica que se explica através da 
sociedade que a produz, um produto da história das relações materiais dos 

homens que, a cada momento, adquire uma nova dimensão, aquela 

específica de um determinado estágio do processo de trabalho vinculado à 
reprodução do capital (CARLOS 2007, p.97). 

Na pesquisa “a influência do mercado imobiliário nas transformações ocorridas no 

entorno da Avenida Idelfonso Simões Lopes, Pelotas RS (2006-2015)” interessa a paisagem 

enquanto forma histórica. Pois, o mercado imobiliário, com vistas à reprodução do capital, 

tem empregado trabalho resultando na transformação da paisagem e na produção do espaço.  
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1.2 A paisagem da cidade e as suas transformações 

Após tomar conhecimento sobre alguns conceitos de paisagem, foi possível 

compreender que a paisagem torna-se única, sob a lente de seu observador. Embora singular, 

existem certas classificações para as diferentes paisagens, uma dessas é a paisagem da cidade. 

Seguramente, essa classificação contém alguns elementos, os quais são comuns, de modo 

geral, a todas as cidades. Tratam-se das aglomerações de pessoas, casas e prédios comerciais, 

as ruas, as praças, a igreja, a escola, o hospital entre outros. Lynch (1997, p. 01) reforça o 

exposto, atribuindo que “os elementos móveis de uma cidade e, em especial, as pessoas e suas 

atividades são tão importantes quanto às partes físicas estacionárias”. Como foi visto, o 

homem também integra a paisagem.   

Além dos humanos, outro elemento marcante na paisagem da cidade são os bairros, 

esses são fatores elementares da paisagem urbana, uma vez que deixam transparecer as 

contradições (CARLOS, 1995, p.36). Os bairros não são iguais, alguns tem jardins, outros 

muros altos, alguns são compostos praticamente por edifícios ou por casas populares. Uns são 

ricos e dispõem de maior infra-estrutura. No entanto, outros carecem até mesmos das 

condições mais elementares. Isso chama a atenção, porque se repete em todas as cidades, 

variando apenas quanto à proporção de certos elementos. Sobre o significado de bairro, Lynch 

(1997, p.52) faz à seguinte consideração: 

Os bairros são as regiões médias ou grandes de uma cidade, concebidos 

como dotados de extensão bidimensional. O observador neles “penetra” 

mentalmente, e eles são reconhecíveis por constituírem características 

comuns que os identificam. Sempre identificáveis a partir do lado interno, 
são também usados para referencia externa quando visíveis de fora. Ate 

certo ponto, muitos estruturam sua cidade dessa maneira, com diferenças 

individuais em suas respostas a quais são os elementos dominantes as vias, 
ou os bairros. Isso não parece depender apenas do indivíduo, mas também da 

cidade (LYNCH, 1997, p.52).     
 

 A questão sobre o bairro é interessante, tanto que foi um dos elementos destacados no 

trecho da pesquisa de Lynch, apresentado anteriormente. Para os entrevistados, as vias e os 

bairros são os elementos dominantes na estrutura de uma cidade. Contudo, é preciso aclarar 

que um único bairro, é incapaz de explicar a cidade como um todo. Por outro lado, não se 

explica a cidade sem observar o conjunto dos bairros. (CARLOS, 1995, p.36) 

Além dos bairros, o tempo, é outro aspecto que marca a paisagem da cidade. Para 

Carlos (1995, p.35), “a dimensão de vários tempos está impregnada na paisagem”, fato que 

pode ser constatado através da arquitetura e das fachadas, as quais entregam a idade de 
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determinado prédio. É extremamente interessante, observar construções novas e antigas se 

avizinhando. 

 A paisagem urbana é dinâmica, isto é, transforma-se continuamente. O movimento lhe 

é próprio, tão próprio como o barulho do trânsito, as cores, as formas e o cheiro, que nem 

sempre é um dos melhores na cidade. Aqui, vale lembrar, que muitas vezes nossas percepções 

não captam tais estímulos e a paisagem se faz diferente diante de cada observador. Inclusive, 

há indivíduos que não se percebem na mesma.  

 No tocante da referida pesquisa, vem à tona a possibilidade de falar em transformação 

da paisagem, relacionando tal processo com a produção do espaço urbano. À medida que a 

paisagem se transforma, os homens produzem e reproduzem o espaço. Como bem ressalva 

Carlos: 

Sob esta aparência estática se esconde e revela todo o dinamismo do 

processo de existência da paisagem, produto de uma relação fundamentada 
em contradições, em que o ritmo das mudanças é dado pelo ritmo do 

desenvolvimento das relações sociais (CARLOS, 1995, p. 38).  

 

 Parece que esse tratamento, torna legítima a relação da transformação da paisagem 

urbana com a produção do espaço. Diante disso, cabe dialogar com Henri Lefebvre para 

compreender o seu pensamento acerca da questão levantada.  

 Segundo Lefebvre (2000, p.42), existe três modalidades capazes de interferir na 

produção do espaço, elas são as práticas espaciais, as representações do espaço e os espaços 

de representações. Todas se sobrepõem em partes, mas deixam vestígios. 

 Para o autor (2000, p.42) as práticas espaciais ou sociais fazem menção à forma como 

cada sociedade ou grupo particular se organiza, a saber, são as relações capazes de produzir e 

reproduzir o espaço. É interessante levar em conta, que Lefebvre percebe o capitalismo, como 

um mecanismo responsável pela homogeneização dos espaços. Por outro lado, mesmo 

trazendo esse quadro, afirma que as especificidades sociais não desaparecem neste modo de 

produção (LEFEBVRE, 2000, p. XXIII).  

Diante desse contexto, considero que a prática espacial está vinculada a diversidade 

dos lugares, as vivências e as experiências particulares obtidas por cada ser ou grupo. Vale 

lembrar, que é possível estudar a prática social e ou espacial de uma sociedade, a partir da 

interpretação do espaço que essa ocupa ou ocupou. Essa prática abarca tanto a ordem, como a 

desordem do espaço, ou seja, o programado versus o espontâneo (LEFEBVRE, 2000, p. 42 e 

48).   
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 As representações do espaço estão relacionadas com a organicidade da sociedade. Isso 

se fundamenta através dos signos, dos códigos e das relações frontales (LEFEBVRE, 2000, p. 

43). Atualmente, essa questão é destaque e está impregnada nas inúmeras manifestações 

preconceituosas que aparecem nas manchetes dos jornais. As simbologias confirmam os 

aspectos hegemônicos, cujo são responsáveis pelas desigualdades. 

 O espaço de representação vincula-se ao imaginário, não é o código das representações 

do espaço, da hegemonia. Mas, o código dos espaços de representação, como aquele vivido 

pelos artistas (LEFEBVRE, 2000, p. 43). No meu entender é um espaço paralelo, o qual 

transcende os outros. 

 O panorama aqui esboçado discorreu sobre os aspectos da produção e reprodução do 

espaço. Para tanto, é preciso identificar os propulsores desse processo, os quais podem ser os 

políticos, o estado, os urbanistas, os arquitetos, os promotores imobiliários, os integrantes de 

uma comunidade quilombola, de um gueto, de uma megalópole, de uma tribo, de uma vila, de 

uma família e até você.   

 Considerando-se a abordagem sobre a paisagem e produção do espaço, é mister  

observar Carlos ao frisar que: 

A sociedade produz seu próprio mundo de relações a partir de uma base 

material, um modo que vai desenvolvendo e criando à medida que se 

aprofundam as relações da sociedade com a natureza. Esta, aos poucos, 
deixa de ser natural, primitiva e desconhecida para se transformar em algo 

humano. A paisagem ganha novas cores e matizes, novos elementos e é 

reproduzida de acordo com as necessidades humanas. Esse intenso e 
incansável processo de produção e reprodução humanos se materializa 

concretamente no espaço geográfico, e é aprendido na paisagem [...] 

(CARLOS, 1995, p.39) 

 

A par disso, é possível compreender que nossas relações em sociedade são basicamente, 

uma ação sob um plano material. Isto vale, tanto para a produção do espaço como para a 

paisagem. Se pensar na produção do espaço, temos as relações sociais estabelecidas sobre 

determinada base concreta. No caso da paisagem, muitos entendem que ela é simplesmente 

um inventário físico, no entanto, ela depende da percepção do observador, que configura 

assim, uma ação sobre certa materialidade. Nessa perspectiva, tanto a paisagem como a 

produção do espaço, ofertam subsídios para a compreensão dinâmica de ambos os processos.  
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2 Área de estudos 

 

Figura 1: Imagem de satélite com a localização da área em estudo. 

 
           Fonte: Google Earth, 2014. 

 

2.1 A paisagem da Avenida Idelfonso Simões Lopes Pelotas RS no ano de 2011 

Até o presente momento, o texto empreendeu um esforço teórico. No entanto, se falou e 

pensou sobre o conceito de paisagem e levantou-se uma discussão sobre a paisagem da cidade 

e suas transformações.  Portanto, esse levantamento serviu de base para a explanação sobre a 

paisagem da Avenida Idelfonso Simões Lopes em Pelotas.  

A exposição à cerca da paisagem mencionada, fundamentou-se no referencial 

apresentado e no trabalho de campo. No segundo, se observou a paisagem no ano de 2011. 

Por meio de anotações, foi possível estabelecer um banco de dados, com as principais 

percepções. O texto que segue, tem a intenção de fazer um resumo desses dados. 

Durante a graduação, na cadeira de geografia urbana, a transição entre a cidade e o rural 

foi um dos conteúdos abordados. Isso despertou a minha atenção, ao observar o trecho de uma 

avenida em direção a zona norte de Pelotas, aproximadamente 5 km do centro, onde tal 

transição podia ser nitidamente observada.  
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A margem direita da Avenida Idelfonso Simões Lopes, entre o corredor do obelisco e a 

entrada do Bairro Arco Íris, até então, era muito pouco ocupada, não haviam muitas casas. As 

pessoas que ali residiam, organizavam suas hortas, criavam vacas e galinhas. Algumas 

carroças ocupavam os galpões. A vegetação era rasteira, uma espécie de gramínea, onde os 

animais ficavam dispostos. As habitações eram simples, mesclavam alvenaria e madeira e o 

cercamento ficava a encargo de toras de madeira, com arame (pau a pique). Muitas charretes 

transitavam na avenida e aos domingos, alguns condutores deste meio de transporte 

apostavam corridas. Outro aspecto observado refere-se aos animais soltos na pista, sendo 

cavalos, galinhas e cachorros.  

No âmbito da estrutura física, pode-se dizer que a característica do terreno é plano,  

explicado pelo fato de compor a planície costeira. Quanto às espécies arbóreas, é notória a 

predominância de eucaliptos. A margem esquerda desta avenida, no sentido centro bairro, não 

dispõe de habitações, nem poderia. Pois, a referida área comporta o aeroporto de Pelotas. 

Como barreira, entre a avenida e o aeroporto, existe uma vala com aproximadamente 4m de 

profundidade. Também foi observado a inexistência de calçamento em ambas as margens da 

avenida e o escoamento rápido quando chove.  

 

 3 Metodologias 

Ao expor a metodologia da percepção da paisagem, é importante, destacar Passos 

(2003, p.29) ao afirmar que “a paisagem da pintura não é uma descrição, uma contabilidade 

analítica, ela não resulta da representação positiva de uma combinação de objetos 

rigorosamente materiais”.  

Essa revelação possibilita entender que o artista pode representar a paisagem de 

inúmeras formas. Destarte, essa ação fica limitada a subjetividade de cada indivíduo.  

Conforme o autor mencionado anteriormente, a subjetividade depende da relação estabelecida 

entre o homem com o meio e da influência dos aspectos culturais de determinado tempo 

(PASSOS, 2009, p.30). Deste modo, a representação da paisagem pode aproximar-se do real, 

ou mergulhar no imaginário.  

Dentro da perspectiva ora exposta, menção especial deve ser feita a Lynch sobre a 

abordagem do processo de construção da imagem, elaborada por ele, no livro a “imagem da 

cidade”. Para esse estudioso: 
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As imagens ambientais são o resultado de um processo bilateral entre o 

observador e seu ambiente. Este último sugere especificidades e relações, e o 
observador - com grande capacidade de adaptação à luz de seus próprios 

objetivos – seleciona, organiza confere significados àquilo que vê. A 

imagem assim desenvolvida limita e enfatiza o que é visto, enquanto a 
imagem em si é testada, num processo constante de interação, contra a 

informação perceptiva filtrada. Desse modo, a imagem de uma determinada 

realidade pode variar significativamente entre observadores diferentes 
(LYNCH, 1997, p.07).  

 

Em razão disso, pode-se afirmar que a construção da imagem, ou no caso, a 

representação da paisagem através da pintura, dependerá da particularidade de cada indivíduo, 

ou seja, da topofilia, que segundo Yi- Fu Tuan (1980, p.129) é o termo que revela haver um 

sentimento com o lugar. Pois, as vivencias influenciam diretamente na interpretação e 

representação da paisagem.  

Cabe considerar, que a subjetividade não é exclusividade da arte pictórica, ela também 

marca a fotografia, a qual nasce justamente no período em que a pintura dedicava-se a 

representação da paisagem real. Ao eleger o parâmetro lealdade a realidade, é sabida que a 

fotografia adquire uma pequena vantagem sobre a pintura. Fato, o qual é confirmado pelo 

Lacoste (2003, p.122) ao dizer que “a transformação de paisagens reais em objetos estéticos é 

facilitada pelo fato de que a fotografia passa a ilusão que a imagem que ela produz é 

equivalente à visão direta”.  

 É preciso observar que ambas, fotografia e pintura, são promotoras de ilusões. De tal 

modo, é imprescindível que as pessoas sejam sensibilizadas, para que não aceitem as 

representações como únicas verdades. É necessário que desenvolvam a capacidade de 

questioná-las.  

Na atualidade o uso da imagem tornou-se rentável. Assim, quase tudo é permitido no 

tocante da promoção de vendas. Todavia, manipula-se a imagem por meio de processos 

tecnológicos, a fim de tornar-la mais atrativa. Portanto, configura-se uma prática enganosa e 

por vezes perigosa, como é o caso dos pacotes turísticos.  

A beleza da paisagem é construída e os padrões alteram-se no tempo. Hoje, em nível 

estético, as aglomerações urbanas são dignas de representações. No passado tal manifestação 

não ocorria. Compartilhando a ideia de Lacoste (2003, p.122) [...] “a imagem ainda é, para 

cada um de nós, o signo de um certo valor cultural”, neste caso impregnada de ideologias. 
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Isto posto, verifica-se que a própria observação da paisagem, quando utilizada como 

técnica primordial, tende a sofrer influências de aspectos culturais. Nesse sentido, Venturi 

(2011, p.23) colabora propondo que “as diferenças da experiência da observação não existem 

apenas entre os sujeitos, mas em um mesmo sujeito ao longo do tempo”. Contudo, durante o 

desempenho do trabalho científico, algumas precauções devem ser levadas em consideração, 

para que se possa superar a leitura da paisagem, para além do belo e natural. 

 Além disso, o autor acima referenciado disserta a cerca da necessidade, ou não, de se 

pré estabelecer uma ordem para o processo de observação. Optou-se por trazer esse aspecto ao 

texto, visto sua relevância, ao conferir cientificidade aos trabalhos desenvolvidos na 

academia. De tal modo, Venturi ao abordar a metodologia do trabalho científico, elucida o 

sim, o não e o talvez, como possíveis respostas, no que diz respeito à utilização de um 

ordenamento a priori para a atividade de observação. Para compreender o impasse 

apresentado, ele utiliza o:   

 

Sim, caso se tenha um objetivo específico, hipóteses ou variáveis já 
selecionadas, o que como visto, orientaria a observação para determinados 

fatos. Não, caso se esteja realizando exercícios de observação descritiva, 

inventariando fatos que não estão necessariamente relacionados a um 

objetivo de pesquisa. Observações dessa natureza são úteis para praticar a 
linguagem adequada, o uso de conceitos, a homogeneização do nível de 

detalhes etc. Finalmente, talvez, pois há sugestões em diferentes fontes que 

podem ser acatadas ou não (VENTURI, 2011, p. 23) 

 

Seja qual for o caso, é mister que o geógrafo saiba definir a melhor forma de trabalhar 

com a paisagem para obter os melhores resultados possível. A paisagem não é só natural, o 

homem a compõe, e a artificializa. Além disso, são as marcas deixadas na paisagem, que 

possibilitam interpretar o passado e apontar para o futuro. Dito de outro modo, a paisagem é o 

conceito geográfico capaz de iluminar a produção do espaço.   

 

4 Resultados e discussões 

Transformações na paisagem e produção do espaço urbano de Pelotas RS 

 

Se tratando da pesquisa “a influência do mercado imobiliário nas transformações 

ocorridas no entorno da Avenida Idelfonso Simões Lopes, Pelotas RS (2006-2015)”, percebe-

se empiricamente que a referida área apresenta um processo de transformação do espaço 

bastante acelerado. No primeiro momento, esse ambiente contava com poucas moradias e 
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traços de atividades agrícolas. No decorrer de oito anos, se observou o abandono das referidas 

práticas, a implantação de infra-estruturas e o aumento expressivo do número de casas, tanto 

por empreendimentos imobiliários (condomínios e loteamentos), como pela autoconstrução 

(Figura 1). A apresentação acima destaca a minha percepção sobre a respectiva paisagem.  

Entretanto, as representações da paisagem, tais como imagens aéreas e fotografias, 

auxiliaram para uma melhor compreensão dos processos referente às transformações 

ocorridas na paisagem ao longo dos anos. E também, esclareceram sobre os aspectos do 

processo de produção e reprodução do espaço. 

Dentre os empreendimentos, localizados dentro da linha amarela, na imagem mostrada 

anteriormente na apresentação da área de estudos (Figura 1), estão o Residencial Querência II 

(Figura 2), Moradas Pelotas II (Figura 3), Loteamento Liberdade (Figura 4) e o Residencial 

ArcoBaleno (Figura 5). É interessante observar o período de tempo. Todavia, todas as 

transformações observadas na paisagem ocorreram no decorrer de oito anos. 

  
Figura 2: Residencial Querência II Figura 3: Moradas Pelotas II 

Fonte: Arquivo Pessoal set. 2014                                               Fonte: Arquivo Pessoal set. 2014 
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Figura 4: Loteamento Liberdade Figura 5: Residencial ArcoBaleno 

Fonte: Arquivo Pessoal set. 2014                                       Fonte: Arquivo Pessoal set. 2014 

O estudo da paisagem fornece elementos (anotações de caráter perceptivo) que ao ser 

cruzado com informações de base fotográficas e de imagem aérea, enriquecem o estudo sobre 

a produção e reprodução do espaço, uma vez que é possível levantar uma hipótese sobre os 

agentes envolvidos nesse processo. 

 A leitura das imagens, em paralelo com o trabalho de campo, subsidia a analise das 

alterações no uso do solo em determinado período de tempo. Situação essa, que resulta na 

alteração da paisagem. O comparativo, por meio da imagem de satélite, fotos (Figuras 6 e 7) e 

trabalho em campo, confirmaram de acordo com Singer (1985) e Carlos (2007), a 

incorporação das glebas pela cidade. Desta maneira, a paisagem ganha novos elementos, 

numa perspectiva mais urbana.  

 

  
Figura 6: Paisagem e produção do espaço urbano 

(Empreendimento Liberdade) 

 

Figura 7: Paisagem transformada, acréscimo de alguns 

elementos. 

Fonte: Arquivo Pessoal Ago. 2014                                   Fonte: Arquivo Pessoal set. 2014  
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Na condição de objeto, o espaço, torna-se passível de operações que encobrem o 

surgimento espontâneo da cidade. À medida que passa a ser projetada, pelos urbanistas e 

arquitetos, a cidade não se produz mais involuntariamente, ou seja, como aquela que nascia 

das relações cotidianas entre os membros de uma sociedade (LEFEBVRE, 1999, p. 137-148). 

Assim sendo, a produção do espaço urbano e a transformação da paisagem, no caso em 

estudo, tem sua origem concentrada nas mãos dos agentes imobiliários (Figura 8 e 9).  

  
Figura 8: Loteamento Liberdade. Estrutura planejada 
pela construtora. 

Figura 9: Loteamento Liberdade. Paisagem 
transformada- cobertura vegetal e plantio de árvores. 

Fonte: Arquivo Pessoal ago. 2014                                       Fonte: Arquivo Pessoal set. 2014 

Por exemplo, no Residencial Arcobaleno existem 155 casas, todas iguais (Figura 5). É 

evidente a homogeneização física desse espaço. Esse foi planejado, executado e vendido por 

agentes imobiliários.  

Essa é uma das faces da prática espacial. A outra, envolve a ocupação das casas, o 

habitar, o lazer, as novas relações que se estabeleceram. Diz respeito à especificidade desta 

área (Figura 10 e 11), mesmo que esteja envolvida numa ordem pré-estabelecida. 

  
Figura 10: Loteamento Liberdade. Especificidade 

criada para agregar valor comercial. 

Figura 11: Loteamento Liberdade. Paisagem 

transformada- Acabamento da obra, cobertura vegetal e 

plantio de árvore. 
Fonte: Arquivo Pessoal ago. 2014                                     Fonte: Arquivo Pessoal set. 2014 
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As classes sociais agrupam-se entre os iguais. Pois, o valor médio pago por um bem 

imóvel, altera-se de um empreendimento para o outro. E a culpa disto, é da distribuição, a 

qual é desigual e estratifica a sociedade inteira (MARX, 1973, p.10-11). 

Quanto à paisagem, a impressão que se tem é que ela tende a se homogeneizar, as 

casas, as ruas, os condomínios se parecem muito entre si. A padronização da paisagem urbana 

permite que ao sair do Rio Grande do Sul, se observe paisagens muito parecidas como a que 

se tem nesse estado. Um exemplo disso, é o projeto minha casa minha vida, o qual constrói 

condomínios idênticos, em todos os estados brasileiros. 

 Para Lefebvre (2000, p.42) tanto a homogeneização, quanto as novas relações, 

conferem uma prática espacial. A primeira reproduz a condição vigente no capitalismo, a 

sociedade pautada em signos, aptos a confirmar uma hegemonia. A segunda propõe 

especificidades surgidas com as novas relações que irão se estabelecer. Assim, a teoria tende a 

se confirmar na prática. 

 

5 Conclusões 

 

Em síntese, a observação da paisagem da área em estudo, possibilitou pensar no 

mercado imobiliário, aparentemente como uma das principais influências na produção do 

espaço urbano de Pelotas, e também como agente de transformação da paisagem. Digo 

aparente, porque a pesquisa que motivou esse artigo encontra-se na fase preliminar.   

Deste modo, o trabalho reflexivo, aqui apresentado, deixou como contribuição a 

formulação da hipótese, o mercado imobiliário como elemento influente na produção do 

espaço urbano de Pelotas RS. Essa proposição vai ser levada para o referido trabalho de 

pesquisa e deverá ser confirmada ou refutada ao término da pesquisa.   

A lição que se pode extrair do exposto aqui, é que quanto maior for o número de 

informações no âmbito da paisagem urbana em questão, mais qualificado será o estudo. Se “a 

geografia é uma ciência de observação” (CLAVAL, 2011, p.62), esse é o papel do geógrafo. 

Eis a relevância de observar a paisagem urbana, uma vez que essa é capaz de ilustrar a 

produção do espaço urbano. 
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Resumo  

 

Observa-se atualmente a crescente difusão e popularização da internet, especialmente por 

causa do aumento de computadores portáteis e telefones móveis inteligentes, desta forma, 

algumas atividades antes restritas ao espaço concreto vêm se inserindo nesse novo espaço, o 

virtual. É o caso do comércio que, identificando a potencial relação da sociedade com o 

espaço virtual, passa a se inserir nesse meio, fazendo com que a sociedade esteja não só cada 

vez mais direcionada ao consumo, mas que também desenvolva novos hábitos do mesmo. As 

redes sociais e aplicativos móveis como o Facebook, o Instagram e o Foursquare tornam-se 

então ferramentas importantes utilizadas para este fim. Desse modo, o presente trabalho se 

propõe investigar de que forma a utilização de aplicativos e redes sociais modificam as 

relações dos consumidores com os espaços de compra, buscando desvendar a natureza e 

finalidade de práticas de comércio e consumo na produção e reprodução de nossa sociedade, 

no seio das transformações do capitalismo contemporâneo, tomando para isso o território 

brasileiro.  

Palavras-chave: Comércio e Consumo; Tecnologias da Informação; Smartphones; 

Aplicativos; Redes Sociais Virtuais. 

 

Abstract 

 

Currently we observe the growing diffusion and popularization of the Internet, specially 

because of the increase of uses of laptops and smart mobile phones, in this way, some 

activities previously restricted to concrete space come inserting in this new space, the virtual. 

This is the case of the trade, identifying the potential link between society and the virtual 

space, inserts in this medium, making that the society not only increasingly directed to 

consumption, but also develop new habits for that. Social networking and mobile applications 

like Facebook, Instagram and Foursquare  becomes important tools used for this purpose. 

Thus, the present study aims to investigate how the use of social networking applications are 

modifying the relationship of consumers with the purchase spaces, seeking to unravel the 

nature and purpose of the practices of trade  and consumption in the production and 

reproduction of our society, within the transformations of contemporary capitalism, taking as 

example the Brazilian territory. 

Key-words: Trade and Consumption; Information Technology; Smartphones; Applications; 

Virtual Social Networks. 
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Introdução  

 

O mundo na palma da mão. É difícil hoje imaginarmos nosso mundo sem utilizarmos as 

facilidades providas pelas telecomunicações e a internet, elas são de fato, a base tecnológica 

da nossa sociedade atual. Estruturadas na forma de redes de grande abrangência geográfica, 

são importantes meios de comunicação de massa, extremamente ágeis, possibilitando a 

transmissão de informações de forma sincronizada e integrada. Mas nem sempre foi assim. 

Vale lembrar que quando a primeira chamada foi efetuada de um telefone celular portátil em 

1973, o protótipo do aparelho tinha capacidade de bateria inferior a 30 minutos e demorava 10 

horas para recarregar. Cerca de 40 anos depois os aparelhos móveis alcançaram massa crítica 

ao redor do mundo.  

O avanço da tecnologia de telefones celulares portáteis se mostra hoje através dos 

smartphones, o termo de origem inglesa que significa telefone inteligente em português. É um 

celular que inclui programas executados em um sistema operacional, equivalente aos 

computadores. Os smartphones possibilitam que qualquer pessoa possa desenvolver 

programas para eles, os chamados aplicativos – que existem dos mais variados tipos e para os 

mais variados objetivos. Possuem características de computadores, como hardware e 

software, pois são capazes de conectar redes de dados para acesso à internet – o que os 

diferencia de um computador é a velocidade com que as podem ser acessadas. Hoje, estes 

aparelhos são os principais veículos de comunicação e mídia para muitas pessoas e exercem 

um papel cada vez mais importante em sua vida diária, e cada vez mais enquanto espaço de 

consumo, tanto nas economias desenvolvidas quanto nas de alto crescimento. 

Desse modo, com o aumento da conexão à rede por dispositivos móveis cresce também 

a utilização da mídia social, prova disso é que os aplicativos de redes sociais estão entre os 

preferidos dos usuários brasileiros de smartphone segundo pesquisa da Nielsen (2014). 

Conectando-se principalmente através de redes sociais os usuários acabam por ter em mãos a 

ferramenta perfeita para o bombardeamento de informações quanto ao comércio de qualquer 

tipo de mercadoria existente no mercado. Nesse espaço, não mais restrito ao concreto, as 

relações de comércio e consumo transformam-se, atualizam-se e, dessa forma, um leque de 

questionamentos surge: quais os rumos essa cultura de consumo instantâneo pode ter? Como 

a sociedade contemporânea vai absorver e reproduzir essa prática? E em que medida essas 

práticas afetam as relações dos consumidores com os espaços físicos de compra? 
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Assim, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar em que medida a utilização de 

aplicativos e redes sociais modificam as relações dos consumidores com os espaços de 

compra, buscando desvendar a natureza e finalidade de práticas de comércio e consumo na 

produção e reprodução de nossa sociedade no seio das transformações do capitalismo 

contemporâneo.  

 

Metodologias 

 

Esta pesquisa se orienta sob o escopo teórico da Geografia Crítica e tem como método 

escolhido o materialismo histórico-dialético, termo do qual Karl Marx se utiliza para designar 

o método que consiste em interpretar os acontecimentos históricos como fundados em fatores 

econômico-sociais (técnicas de trabalho e de produção/ relações de trabalho e de produção). A 

expressão materialismo indica a vinculação deste método à uma corrente filosófica, de mesmo 

nome, que atribui causalidade à matéria. Desta forma o fundamento básico desta pesquisa está 

ancorado na perspectiva marxista, que concebe a natureza humana como intrinsecamente 

constituída por relações de trabalho e de produção que os homens estabelecem entre si com 

vistas à satisfação de suas necessidades. A dimensão histórica desse materialismo decorre 

exatamente do fato de ele assumir que a produção historicamente diversa da vida material 

condiciona, em geral, a produção da vida social, política e espiritual.  

Em termos concretos a pesquisa para a realização deste trabalho se deu em dois 

momentos principais, a partir das seguintes etapas:  

 Documental: revisão bibliográfica da literatura científica, inerente a toda e qualquer 

pesquisa de âmbito científico, acerca dos temas centrais;  

 Levantamento de dados secundários:  

1) Pesquisa em órgãos de pesquisa internacionais e nacionais que 

trabalham com dados sobre comércio e consumo, tecnologias móveis, sistemas de 

telecomunicações, tecnologias da informação entre outros. Tais como o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a ANATEL (Agência Nacional de 

Telecomunicações) e a IDC (International Data Corporation). 

2) Pesquisa em aplicativos e redes sociais virtuais, como o Facebook, o 

Instagram, o Foursquare, o YouTube e o Twitter. 
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Resultados e Discussão  

 

Em 2011, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou uma 

pesquisa com os principais indicadores sobre o acesso à internet e posse de telefone móvel 

celular para uso pessoal, obtidos a partir das informações da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD), permitindo comparações entre pesquisas do mesmo gênero realizadas 

em 2005, 2008 e 2009. De acordo com os resultados foi possível constatar o imenso número 

de usuários de telefones móveis em nosso país. Segundo as estimativas da PNAD 2011 o 

contingente de pessoas de 10 anos ou mais de idade que tinham telefone móvel celular para 

uso pessoal foi estimado em 115,4 milhões, o que correspondia a 69,1% da população total do 

país, número bastante representativo por se tratar de um país com a dimensão do nosso. 

 Também regionalmente foi significativo o crescimento da população com posse de 

telefone móvel celular em todas as grandes regiões do país. Se observarmos a Figura 1 

podemos perceber claramente esse crescimento, em especial no Distrito Federal (87,1%), Rio 

Grande do Sul (76,9%) e Goiás (77,7%) que apresentaram os maiores percentuais de pessoas 

que tinham telefone móvel celular entre a população de 10 anos ou mais de idade. Por outro 

lado, Maranhão (45,2%), Piauí (52,2%) e Pará (57,2%) apresentaram os menores. 

 

Figura 1: Percentual de pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal na população de 
10 anos ou mais de idade, segundo as Unidades da Federação – 2005/2011  
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Um ponto importante a ser observado é que houve crescimento na posse de celulares 

móveis em todas as classes de rendimento, o qual se mostra mais expressivos nas classes 

baixas e médias, de até 3 salários mínimos, apresentado na Figura 2. Isso acontece porque o 

telefone móvel celular tem a característica de poder ser adquirido e mantido a custos 

acessíveis por parcela expressiva da população. O que se dá principalmente em virtude de 

suas duas formas de apresentação no país: planos pré e pós-pago, sendo que a primeira, 

inclusive, permite cada vez mais que um grupo maior de pessoas faça uso deste bem. 

Contudo, os resultados indicaram, como já era de se esperar, que quanto maior é a classe de 

rendimento domiciliar per capita, maior também é o percentual de pessoas com posse de 

celular, como também pode ser constatado na Figura 2. 

 

Figura 2: Percentual de pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal na população de 

10 anos ou mais de idade, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar per capita – Brasil – 
2005/2011 

 

 

No mesmo sentido é fundamental observarmos que as vendas de smartphones no Brasil 

durante o segundo trimestre de 2014 somaram 13 milhões de aparelhos comercializados, um 

crescimento de 22% em relação ao mesmo período de 2013, de acordo com estudo da 

International Data Corporation (IDC, 2014). Mas somente a posse dessa tecnologia não é 

garantia de inserção na grande rede que prospera atualmente. 

Assim, outro fator fundamental a ser observado é quanto ao acesso à banda larga móvel 

3G
1
 e 4G

2
, pois são essas tecnologias que permitiram o acesso dos smarphones à rede da 

                                                
1 3G é a rede de terceira geração, onde a maioria dos usuários da internet móvel se encontra hoje, incluindo o 

Brasil. Ela usa tecnologias que oferecem velocidades mínimas de 200 kbps e que podem chegar até 21 Mbps. No 

Brasil, no entanto, os planos mais comuns são de 1 Mbps. 
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internet. Segundo a Teleco (2014), empresa de consultoria e inteligência da área das 

telecomunicações, estima-se que cerca de 48,1% dos aparelhos celulares do Brasil possuem 

acesso a internet móvel e são operados por sete empresas fornecedoras da rede (Vivo – 

Telemig, Claro, Algar, Tim, Nextel, Oi e Sercomtel). O Brasil terminou julho de 2014 com 

3.771 municípios cobertos pela rede 3G e com 120 municípios cobertos pela rede 4G. Os 

estados de São Paulo e Minas Gerais possuem maior número de municípios cobertos, já o 

estado de Roraima é o que tem menor número de municípios cobertos. Também, a Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL) publicou que no mês de julho de 2014 foram 

122,6 milhões de acessos à banda larga móvel via aparelhos 3G e 3,7 milhões via aparelhos 

4G. Demonstrando que mesmo que a abrangência nacional dessa tecnologia ainda seja 

restrita, especialmente no caso da internet 4G, há um grande público já inserido. 

Dentro desse universo das tecnologias móveis, em especial a partir do smartphone, os 

aplicativos estão cada vez mais populares, sendo que desde 2007 se tornaram mania e 

cresceram rapidamente em todo o mundo, oferecendo aos usuários diversas ferramentas para 

cada tipo de necessidade. O crescimento é notório. Segundo o Estudo do Consumidor Mobile 

feito em junho de 2013 pela Nielsen, 74% dos usuários entrevistados se utilizam de 

aplicativos de celular. Também, cresce especialmente a utilização da mídia social e, por essa 

razão, os aplicativos de redes sociais são os preferidos dos usuários brasileiros de smartphone. 

De acordo com a mesma pesquisa sobre o consumidor móbile feita pela Nielsen, aplicativos 

dessa categoria foram citados como os mais utilizados por 67% dos participantes no Brasil.  

Assim, deixar recados e depoimentos, checar o status do perfil de seus amigos na sua 

rede social já é uma realidade. A mais acessada no momento, o Facebook
3
, possui aplicativos 

para diversas plataformas de smartphones, através deles é possível postar fotos, textos, 

comentar o que outras pessoas escreveram em seus perfis, adicionar e gerenciar seus amigos, 

enviar mensagens privadas, conversar usando chat exclusivo, entre outros recursos. Esta é a 

realidade que as tecnologias móveis permitem a nossa sociedade hoje, a simultaneidade, a 

instantaneidade, que tornam-se hipervelozes. Uma rápida análise nas lojas de aplicativos para 

                                                                                                                                                   
 
2
 4G é a quarta geração da internet móvel, promete revolucionar a velocidade de tráfego de dados no país, pois 

prevê tráfego de dados em até 100 Mbps. No Brasil ela está sendo implantado na frequência de 2,5 GHz, mas a 

tecnologia deve ser ampliada para a de 700 MHz, para que alguns aparelhos mais modernos possam funcionar.  
3
 Uma rede social virtual altamente difundida mundialmente. Funcionando através de perfis (pessoais) e 

comunidades (ou grupos) desde 2004, o facebook é constituído por uma série de aplicativos e ferramentas de 

interação entre os usuários. Criado por um norte-americano, teve como objetivo primeiro iniciar uma rede de 

contatos entre alunos que estavam saindo do High School e entrando para a universidade (RECUERO, 2009). 

Daí por diante, essa rede social popularizou-se, sendo reconhecida e utilizada por pessoas do mundo todo. 
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smartphones nos dá um panorama de como as redes sociais estão em sintonia com o mundo 

móbile: YouTube
4
, Twitter

5
, Instagram

6
, Foursquare

7
 e demais redes têm seus aplicativos, 

estendendo a experiência social para qualquer lugar. 

Dentro desse novo panorama, com a crescente utilização e popularização da internet e 

da mesma forma o aumento do uso de computadores portáteis e telefones móveis inteligentes, 

algumas relações e atividades antes restritas ao espaço concreto vêm se inserindo na grande 

rede formada atualmente. É o caso do comércio que, ao aliar as cada vez mais avançadas 

táticas de marketing e propaganda aos novos produtos, que são produzidos e lançados em 

tempo recorde, faz com que a sociedade esteja não só cada vez mais direcionada ao consumo, 

mas também desenvolva novos hábitos de consumo. 

De fato, o e-commerce
8
 já não nos é novidade, porém atualmente está sendo desdobrado 

em outras formas, tais como o m-commerce
9
, o t-commerce

10
 e também pelo f-

commerce
11

.Dentre essas, a que mais tem chamado à atenção é o f-commerce, justamente por 

                                                
4
 YouTube é um site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. Foi 

fundado em fevereiro de 2005 por três pioneiros do PayPal, um famoso site da internet ligado a gerenciamento 

de transferência de fundos. 

 
5
 Twitter é uma rede social criado em 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass nos 

Estados Unidos, é um microblog, que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros 
contatos em tempo real, por meio do website do serviço, por SMS e por softwares de aplicativos. 

 
6 Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos, e que possuem interface com outras 

redes sociais como Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr. Foi criado por Kevin Systrom e Mike Krieger, lançado 

em outubro de 2010 e em abril de 2012 o serviço foi adquirido pelo Facebook. 

 
7 Foursquare é uma rede social e de microblog que permite ao utilizador indicar sua localização, e procurar por 

contatos seus que estejam próximo desse local. Funciona através do Sistema de Posicionamento Global (GPS) 

integrado ao aparelho de celular, e possui interface de compartilhamento via Facebook ou Twitter. Foi criado em 

Nova Iorque em 2009 por Dennis Crowley, Naveen Selvadurai, Harry Heymann, Nathan Folkman, Mike 

Singletonau e Mari Sheibley. 
 
8
 Configura-se como o comércio virtual, realizado através do uso da internet e de sites que oferecem esse serviço 

de compra e venda de mercadorias, no qual três pontos destacam-se a esse respeito: a) corresponde a uma nova 

relação entre o consumidor e a loja; b) resulta na eliminação da necessidade do consumidor se deslocar para 

realizar suas compras; e c) reflete em uma maior comodidade e segurança, no sentido de evitar uma maior 

exposição aos transtornos urbanos (ORTIGOZA; RAMOS, 2003).  

 
9 Mobile Commerce, ou m-commerce é toda e qualquer operação que envolva a transferência de propriedade ou 

de direitos de utilização de bens e serviços, que é iniciado e / ou concluído com a utilização de dispositivos 

móveis. 

 
10

 O comércio televisivo, ou t-commerce, envolve o uso da televisão para a apresentação de anúncios 

publicitários aos telespectadores. Contando com recursos modernos propiciados pelo advento da televisão 

digital, permite uma maior interatividade entre o usuário e a marca anunciada, pois permite aos espectadores 

encomendarem produtos clicando em ícones exibidos na tela da televisão, ou usando um controle remoto para 

destacar e selecionar ícones específicos que utilizem as informações do assinante para processar uma ordem de 

compra. 

 
11 Comércio virtual realizado no ambiente da rede social Facebook. 
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propiciar uma ferramenta completa para o comércio e para o estímulo ao consumo. Existem 

três principais formas de abordagem desse comércio virtual: 1) F-Commerce como 

estimulador de vendas, no qual a empresa utiliza o ambiente Facebook e seus recursos para 

espalhar conhecimento sobre o produto e estimular vendas. A plataforma Facebook 

disponibiliza aplicativos conhecidos como Social Plugins que facilitam ao usuário divulgar 

informações sem nenhum esforço. O exemplo mais comum de plugin é o “curtir”. Quando um 

usuário curte um conteúdo, que pode ser a apresentação de um produto, todos os seus amigos 

são expostos a esse conteúdo e podem acessá-lo com um simples clique; 2) A Pré-venda no F-

Commerce: na qual a empresa instala na página do Facebook uma vitrine com imagens, 

descrição e preço dos produtos, similar a da loja virtual.  Além de poder divulgar o produto 

para seus amigos, ao clicar em qualquer link “comprar”, o usuário é direcionado à loja virtual 

normal, justamente na página daquele produto. A maioria das empresas utiliza essa 

abordagem; e, 3) Venda completa no F-Commerce: na qual a empresa tem uma loja completa 

instalada no Facebook. Isso significa que o usuário pode avaliar, escolher, divulgar, comprar e 

pagar seus produtos sem sair do ambiente F-Commerce. A tendência é que as empresas 

utilizem cada vez mais essa abordagem, à medida que a plataforma Facebook se aperfeiçoa.  

Além disso, os usuários podem ainda criar grupos específicos para fins comerciais em 

que outros usuários podem fazer parte, tornando algo como uma rede dentro de uma outra 

rede, potencializando a abrangência da propaganda das mercadorias a serem anunciadas. Na 

Figura 3 é possível observar um exemplo dessas práticas no Facebook. 
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Figura 3: As ferramentas proporcionadas pelo Facebook 

 

Fonte: Facebook. 

 

É nesse cenário também que o aplicativo Instagram aparece com força e como grande 

aliado do comércio eletrônico. Destaca-se na divulgação de muitas marcas, possui um grande 

número de usuários que geram, consomem e compartilham conteúdos do aplicativo através de 

seus smartphones. Os clientes acompanham marcas e sites de e-commerce por este aplicativo, 

logo, é utilizado na divulgação de fotos para sugerir produtos, campanhas, serviços e eventos. 

Também, se valem para promover concursos entre os usuários e até colocar no ar fotografias 

que contenham códigos promocionais secretos. Esses são meios encontrados pelas empresas 

para vender e promover a loja virtual, e para os usuários uma forma de interagir através de 

comentários e curtidas dos seguidores, além de acompanhar os preços e fazer encomendas.  

O comércio via Instagram se configura, desta forma, como uma experiência bem mais 

pessoal para o usuário, pois diferentemente do Facebook, em que os anúncios simplesmente 

aparecem em links na página do perfil, no Instagram o usuário escolhe quais perfis de lojas e 

empresas ele vai seguir. Além disso existem alguns limites, como a plataforma não foi 

projetada para o comércio eletrônico, não é possível fazer nenhuma transação ou clicar em um 

hiperlink. Nas Figuras 4 e 5 pode-se notar que diferentes agentes apropriam-se desse espaço 

para fins de comercializar suas mercadorias, seja uma empresa reconhecida em todo o 

território nacional que tem suas bases no espaço físico, ou uma pequena empresa e mesmo 
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uma pessoa física que adentrou nesse ramo de atividade, as vezes sem nem ao menos possuir 

uma estrutura física comercial.  

 

Figuras 4 e 5: Exemplos de práticas comerciais presentes no aplicativo Instagram 

                    

Fonte: Instagram. 

 

Por sua vez, o YouTube é outra rede social bastante utilizada via móbile. O aplicativo 

assim como o site permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos – que têm 

grande impacto sobre os usuários e podem se tornar virais facilmente. Faz parte da estratégia 

de muitas empresas deixar na descrição do vídeo um link que direcione o usuário ao produto 

anunciado, para estimular a finalização da compra. Os vídeos no YouTube também servem 

como apresentação para o consumidor conhecer o dia a dia da empresa, humanizando mais a 

relação entre os dois ou mesmo como a forma de propaganda já apresentada na televisão. 
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Figura 6: Anúncios via YouTube 

 

Fonte: YouTube. 

 

Já o Foursquare serve para os usuários compartilharem informações sobre os lugares 

que visitam diariamente. Utilizando um serviço de geolocalização ele cria uma espécie de 

rede social com detalhes sobre os mais diversos locais, permitindo que o usuário conheça 

novos lugares, recomendados por amigos da rede social. Para a empresa isso representa 

visibilidade e uma facilidade para receber feedbacks dos clientes. Uma importante ferramenta 

no uso da rede pelas empresas são as specials, com as quais se podem oferecer descontos e 

obter uma grande análise de dados, como número de clientes em um determinado período do 

dia. Entre os diferentes tipos de specials estão a Flash, dada para quem faz o primeiro check-

in no estabelecimento, e a Loyalty, que transforma um cliente assíduo em mayor (prefeito) do 

local.  
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Figura 7: A estratégia de venda Special via aplicativo Foursquare 

 

Fonte: Foursquare. 

 

Da mesma forma como as outras redes sociais, o Twitter permite que as empresas 

possam fazer anúncios, e que seus seguidores tornem-se não apenas clientes, mas que também 

possam fazer recomendações, trazendo ainda mais clientes. O aplicativo permite ainda que as 

empresas interajam com seus usuários, respondendo às suas demandas e recebendo feedbacks. 

Vale ressaltar que fazer compras por meio de smartphones ainda é uma atividade 

bastante tímida entre os usuários em muitos países ao redor do mundo. Segundo o Estudo do 

Consumidor Mobile de junho de 2013 feito pela Nielsen, a China e a Coréia do Sul 

apresentam 43% de usuários que realizam compras via smartphone, seguidos por Estados 

Unidos, com 30%, Reino Unido e Austrália com 25%, e Brasil e Rússia com 17%. Sobre os 

aplicativos de varejo apenas os EUA registraram uma maioria de usuários de smartphones que 

utilizam um aplicativo para compras ou varejo pelo menos uma vez ao mês. 

No geral, as principais atividades de compras em smartphones incluem pesquisas de 

produtos, comparação de preços, leitura de críticas de produtos e busca de cupons de desconto 

online, o que certamente leva também provedores de conteúdo e outros editores de 

publicações a procurar cada vez mais novas formas de criar valor para seu conteúdo. Marcas e 

anunciantes estão buscando mais oportunidades para colocar suas mensagens diante do 

público certo, no que se chama de branding e marketing digital, essas estratégias são sem 

dúvidas mais uma forma de atrair potenciais consumidores. 
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Conclusões  

 

Aqui serão feitas algumas constatações observadas durante a realização deste trabalho, 

ainda iniciais, visto que o objeto de estudo escolhido é muito recente, e que está no presente 

momento em constantes transformações – o que requer a continuidade dos estudos a seu 

respeito. 

O primeiro apontamento a ser levantado refere-se à relação dos consumidores com os 

espaços de compra, tanto no virtual quanto no físico, perante o uso dessas novas tecnologias a 

partir dos aplicativos e redes sociais virtuais. Algumas mudanças são percebidas 

especialmente nos grandes centros urbanos, justamente pela intensidade e velocidade nas 

transformações ali encontradas.  

A flexibilidade do tempo e do espaço e facilidade de consumo: grandes mudanças 

observadas no cotidiano dos consumidores. Já não é necessário sair de casa para se realizar 

qualquer tipo de compra e nem se preocupar com o horário de funcionamento dos 

estabelecimentos, tão pouco com a distância a ser percorrida até chegar nele – é possível 

consumir em qualquer lugar a qualquer momento, e a entrega pode ser realizada na hora e no 

lugar escolhido pelo consumidor, sem o caos do trânsito, sem o medo da violência urbana e 

com a segurança do pagamento online. Vale ressaltar que esses transtornos que o consumidor 

teria de passar caso fosse à estrutura física, serão repassados a outros agentes responsáveis 

pelas entregas das mercadorias. Assim, os consumidores podem usar smarphones, tablets, 

computadores para interagir com as empresas o tempo todo e de onde estiverem, seja em casa, 

no trabalho, no ônibus, essa conectividade constante acelera o tempo no qual a informação e a 

propaganda chegam aos consumidores, e diminui o tempo que os consumidores levariam para 

realizar suas compras. 

A confiabilidade das informações e a propaganda gratuita. Para o consumidor, um 

exemplo claro é o de que se pode obter informações reais (no sentido de serem fornecidas por 

outras pessoas que frequentaram o espaço, e não somente pelo marketing da empresa) a 

respeito dos estabelecimentos que gostariam de consumir algo, antes de ir ao espaço físico. 

Isso pode ser constatado a partir do uso do Foursquare. No caso das empresas também se 

consegue aproveitar a tecnologia móvel à medida que conseguem se relacionar com seus 

consumidores via dispositivos de localização, como os GPS (Global Positioning System) 

integrados aos aparelhos celulares, podendo sugerir aos clientes que conheçam os 
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estabelecimentos mais próximos do local onde ele está. Dessa forma, tanto os consumidores 

quanto as empresas podem se beneficiar do uso dessas novas tecnologias e das redes sociais 

virtuais. Os clientes correm menores riscos de serem enganados por propagandas 

superestimadas por parte das empresas, e as empresas conseguem atingir um maior número de 

consumidores pela propaganda “gratuita” realizada pelos próprios consumidores. 

Partindo desses pressupostos, a tendência é que a utilização e a criação desses tipos de 

aplicativos aumentem consideravelmente nos próximos anos. Isso porque mesmo que o 

acesso aos smartphones ainda seja maioria entre as classes de rendimento mais altas, já não é 

uma exclusividade destas, visto que cada vez mais essa tecnologia se torna economicamente 

acessível às classes mais baixas. É claro que aliado a isso, se deve levar em consideração o 

acesso a internet, que deve expandir-se conjuntamente. Pois atualmente, sendo a infraestrutura 

da rede que disponibiliza a tecnologia 3G e 4G limitada no território (ainda existem muitos 

municípios que não estão abarcados nessa rede), isso pode explicar a pequena dimensão ainda 

do comércio via móbile no Brasil – além é claro da desconfiança que essas inovações 

tecnológicas geram. 

Desse modo, percebe-se que o cerne dessas transformações implica não só na existência 

de um sujeito mais suscetível às práticas do comércio e do consumo virtuais, mas também na 

proliferação das empresas no espaço virtual – algumas, inclusive, passando a funcionar 

somente nesse espaço, sejam elas “migrando” da loja física para a loja virtual ou, sejam elas 

já criadas exclusivamente nele, como é o caso de alguns mercados que não possuem estrutura 

física. 

Um segundo apontamento diz respeito a como essa prática de comércio e consumo, 

ancorada no espaço virtual, se constitui e se concretiza na produção e reprodução da nossa 

sociedade, que se encontra em momentos de grandes transformações. 

Partindo-se da premissa defendida por Carlos (2011) de que o processo de produção do 

espaço é inerente ao processo de produção da sociedade no movimento histórico de sua 

reprodução, o espaço geográfico é, por excelência, resultado da relação entre a sociedade e a 

natureza. Assim, é a sociedade que o constrói por meio de ações humanas, que passam por 

mudanças ao longo da história. O espaço geográfico é, portanto, expressão das relações 

sociais de produção, quando refere-se ao conjunto das relações econômicas que se 

estabelecem entre homens no processo de produção (trabalho) e reprodução material de sua 

vida social. Ao se apropriar da natureza e ao transformá-la, a sociedade cria ou produz o 

espaço geográfico, utilizando as técnicas de que dispõe, segundo o momento histórico e 
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conforme as suas representações – crenças, valores, normas e interesses políticos e 

econômicos. E ao transformar o espaço da qual faz parte, ela mesma se transforma. 

A partir do momento em que as tecnologias aqui citadas passam a fazer parte do 

cotidiano da sociedade, há uma relação de troca simultânea: para que essas tecnologias sejam 

utilizáveis é necessário que sejam criadas condições específicas não somente no espaço em 

que elas sejam usadas, mas também uma extensa rede que se mundializa – apesar da aparente 

imaterialidade, o grande volume de informações só pode circular através de uma 

infraestrutura material presente no espaço geográfico, satélites, antenas, cabos de fibra óptica, 

etc. É preciso reconhecer, portanto que o espaço é condição e meio para a existência dessa 

grande rede. Sendo assim, há uma produção do espaço. Ao mesmo tempo em que essas 

tecnologias são lançadas ao grande público e há uma proliferação dessas, a sociedade passa a 

adentrar nesse novo meio, o que resulta na mudança de comportamento da sociedade em 

relação ao seu espaço – torna-se uma sociedade cada vez mais voltada ao espaço virtual, 

fazendo com que certas práticas como o comércio e consumo virtual tornem-se cada vez mais 

comuns no cotidiano. 

Por fim, a amplitude do alcance dessas redes sociais para as práticas de comércio e 

consumo é o que mais chama a atenção, aliadas a proliferação de um modo de vida no qual as 

telas serão (ainda mais) onipresentes, móveis, baratas, sempre ligadas, interativas e intuitivas, 

haverá uma interface para tudo e qualquer coisa que estiver além da tela (por meio da internet 

móvel). As possibilidades de interação dos usuários das redes sociais com os espaços de 

compra, troca e venda são imensos, adentrar a esse universo de possibilidades é também 

tentar compreender a dinâmica organizacional da sociedade capitalista moderna a qual 

estamos inseridos, é pensarmos sobre cenas cotidianas que acontecem em especial no meio 

urbano, em que o fluxo de pessoas, informações e mercadorias é maior. 
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Resumo 

 

O presente trabalho tem por intuito analisar as contribuições e possíveis influências legadas 

pelo período missioneiro no Rio Grande do Sul, sobretudo na ótica do espaço rural. Para isso, 

nos baseamos em profunda análise bibliográfica a respeito da temática, para compreendermos 

o que o contato direto entre jesuítas e nativos e o consequente processo de cristianização 

indígena vem a contribuir para com o espaço rural que conhecemos hoje. Resultante do 

estudo, verificamos fortes contribuições missioneiras para o rural atual, a começar pela 

introdução da pecuária em solo gaúcho, passando pela experiência dos ervais missioneiros e 

desembocando em técnicas agrícolas que vieram a somar, contribuindo para a evolução 

agrícola no território que até então conhecia apenas práticas primitivas do uso do solo. 

Palavras-chave:Rural. Missões. Agricultura. Pecuária.  

 

Abstract 

 

The present study is aimed at analyzing the possible contributions and legacy influences the 

missionary period in Rio Grande do Sul, particularly from the viewpoint of rural space. For 

this, we rely on deep analysis bibliographic about the theme, to understand what the direct 

contact between Jesuits and natives and the consequent process of indigenous Christianization 

is to contribute towards the rural space we know today. Resulting from the study, we found 

strong contributions “missioneiras” to current rural, starting with the introduction of livestock 

in “gaúcho” soil, followed by the experience of “missioneiros” herbal and leading in 

agricultural techniques that came to add up, contributing to agricultural development in the 

territory so far known only primitive practices of soil use. 

Key-words: Rural. Missiones. Agricultural. Livestock.  

 

 

Introdução 

 

Atualmente, ao pensarmos nos espaços rurais e urbanos que conhecemos, passamos 

muitas vezes por cima de todo um processo evolutivo que nos trouxe até aqui, excluindo 

assim uma série de detalhes que pautaram a nossa evolução em tempos remotos. Pautaremos a 

discussão, direcionada principalmente ao espaço rural, onde o contato entre jesuítas e índios 

guaranis no Rio Grande do Sul vem a ser um marco civilizatório que legaria aos gaúchos 

atuais, as mais variadas técnicas de cultivo, com uma agricultura altamente desenvolvida para 
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o período, além da introdução e consequente domesticação de animais até então 

desconhecidos dos nativos e que hoje fazem parte do dia-dia do gaúcho, com bovinos e 

equinos. 

O trabalho tem por intuito verificar as contribuições do período missioneiro para com 

o espaço rural que conhecemos hoje, verificando todas as possíveis contribuições ou 

influências herdadas por um passado histórico de grande importância para a configuração 

atual do Rio Grande do Sul. Nesse sentido exploraremos os modos de agricultura que 

marcaram o período e quais as influências missioneiras nesse contexto, assim como as 

técnicas utilizadas a partir do contato dos nativos para com os jesuítas, que vieram a modificar 

o que se conhecia até então a respeito da relação dos mesmos com a terra e suas 

consequências futuras nesse sentido. 

O estudo se pautará principalmente na questão da introdução do gado bovino a partir 

dos espanhóis na América do Sul e a consequente domesticação que se verificou nas missões 

jesuítas, além de seus desdobramentos como a criação de outros animais, como cavalos, 

ovelhas, porcos e cabras. As características agrícolas do período e principalmente a 

contribuição que se verifica na produção da erva-mate, herança do período histórico 

missioneiro para todo Rio Grande do Sul. 

Ao nos referirmos ao contexto missioneiro, nosso horizonte de pesquisa se torna 

bastante amplo, pois as Missões não se restringiram apenas aos sete povos, ou apenas as 

Missões do Tape, suas estâncias abrangiam muito mais esses territórios, que se pautam por 

praticamente todo território do Rio Grande do Sul.A primeira fase reducional no Rio Grande 

do Sul, ou Reduções do Tape,  nos dão um patamar melhor para análise espacial, visto que 

englobam áreas em que se introduziram os ervais missioneiros, como o norte gaúcho e áreas 

próximas a Redução de Santa Tereza e áreas mais ao sul onde o gado se criou xucro após a 

invasão bandeirante, com destaque para as regiões a sul da Redução de São Miguel, logo 

nossa área de pesquisa vem a abranger todo território do Rio Grande do Sul. 

 

1 Resultados e Discussão  

  

Na época do descobrimento brasileiro, três grandes grupos culturais indígenas se 

destacavam no Rio Grande do Sul, habitando diferentes regiões do atual território gaúcho. 
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Como nos informa Schimitz (1977), regiões de Planalto eram habitadas principalmente pela 

tribo kaigang, que se caracterizava por possuir uma agricultura rudimentar, além da coleta de 

pinhões, a caça e a pesca. Os charruas e minuanos ocupavam o pampa, regiões de campo, 

onde praticavam predominantemente caça e pesca. Já os guaranis e tapes, que ocupavam toda 

Costa Brasileira e Amazônia e depois passaram a habitar áreas próximas a grandes rios em 

sua migração para o sul,praticavam uma agricultura mais avançada se comparada as tribos já 

citadas, incluindo por exemplo técnicas de coivara. 

Através da leitura de Schimitz(1977)podemos perceber que a expansão da agricultura 

indígena se da de maneira bastante interessante. O autor afirma que índios cultivadores criam 

centros urbanos no México e no Peru, e a agricultura começa a se espalhar por regiões 

periféricas. Nesse sentido, tribos de deslocam pelo Vale do Amazonas, por rios e pelo litoral, 

se espalhando por áreas de mato e chegando até o Rio Grande do Sul, aproximadamente no 

ano 400 d.c. Ao adaptar-se a diferentes regiões, com características distintas, os nativos vão se 

diferenciado uns dos outros. Mudanças culturais são evidentes entre as tribos, os índios que 

ocupavam os matos fechados da borda do Planalto são agricultores de coivara, os da 

Campanha acabam sendo caçadores e pescadores de grande destaque, heranças legadas pelas 

características de seus habitats.  

Forjados pelo meio, os índios do Rio Grande do Sul eram extremamente atrasados se 

comparados aos da Amazônia e dos Andes como salienta Schmitz (1977). A falta de vias de 

comunicação, que dificultava o contato com outros grupos humanos e as condições ecológicas 

as quais estavam inseridos, são razões proeminentes para tal atraso. Através disso, o contato 

com o branco traz ao indígena, alterações significativas em sua cultura. Grupos indígenas do 

Estado conhecem animais introduzidos pelos espanhóis no território, através desse contato e 

vão moldando suas características, alguns grupos indígenas se tornam hábeis cavaleiros, 

depois de conhecerem e se adaptarem a tais animais. 

Os guaranis viviam em aldeias bastante extensas, com boa estabilidade, com casas 

construídas de palha. Cultivavam em suas roças, produtos como o amendoim, abóboras, 

fumo, algodão, milho, mandioca e feijão, estes três últimos, produtos de primeira necessidade 

para a tribo. Além disso, se destacam também por possuírem uma cerâmica diferenciada. A 

distinção entre guarani e tape ocorre principalmente por algumas diferenças culturais de 

grupos que acabaram se distanciando, porém as tribos têm origens parecidas. O tupi-guarani 

que migrou da Amazônia para o sul, ao colonizar áreas de matas, acabou empurrando para 
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outras regiões, grupos já estabelecidos nessas áreas. A distinção ocorre nos processos 

migratórios que levam a adaptação e a diferenciação cultural, onde o Tupi se estabelece no 

Norte e o Guarani no Sul, principalmente nos vales de grandes rios. 

O inevitável contato com o branco, obviamente não traria apenas benefícios aos 

indígenas, pois o mesmo seria alvo de cobiça pelos conquistadores que procuravam expandir 

seus domínios na América, no caso, portugueses e espanhóis.  Os Guaranis sofreram com os 

colonizadores justamente por serem mais desenvolvidos que as demais tribos, sendo 

escolhidos para serem reduzidos a fé cristã por possuírem uma agricultura mais desenvolvida, 

com produção econômica e também por suas condições sedentárias, de maior fixação a terra, 

acabaram sendo alvo dos jesuítas espanhóis, conforme nos informaSchimitz (1977)em seus 

estudos. 

A estratégia de redução dos guaranis a fé cristã se deu principalmente por questões 

estratégicas de ocupação, visto que a Espanha precisava ocupar com urgência os extensos 

territórios demarcados pelo Tratado de Tordesilhas, para defender as grandes riquezas 

oriundas das minas de Potosi, do avanço português sobre o território. Porém a coroa 

espanhola não possuía recursos militares e nem contingente populacional suficiente para 

dominar a grande massa de índios guaranis presente nessas áreas. Com isso, a coroa 

espanhola chegou ao entendimento de que os guaranis só poderiam ser submetidos pelos 

ensinamentos do evangelho (FREITAS 1998, p.27). 

A primeira experiência reducional ocorrida em solo gaúcho ficou conhecida como as 

Missões do Tape, onde aproximadamente dezoito reduções prosperaram no Rio Grande do 

Sul, até a transmigração dos mesmos povos para a margem direita do rio Uruguai, 

deslocamento e fixação que se deram em caráter forçado, vide as constantes invasões 

bandeirantes, que só cessaram após sua derrocada na famosa batalha de M’Bororé em 1641, 

como nos informa Flores (1986). Para abastecer as Missões do Tape, os jesuítas introduziram 

o gado em solo gaúcho, por volta de 1632, o que mudaria completamente o cotidiano dos 

nativos locais, visto que os tais animais foram trazidos da Europa, primeiramente para o Peru 

e eram simplesmente desconhecidos pelos locais. 

Porto (1954) afirma que a fixação de novos núcleos de povoamento induz a elaboração 

de lavouras, com a sistematização do plantio de raízes e grãos, com o intuito principal de 

evitar que o índio buscasse seu alimento, saísse para procurar sua comida e consequentemente 

pudesse voltar ao antigo nomadismo. No mesmo viés, o autor cita o gado com uma função 
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civilizadora, que ao ser introduzido visava além de combater a fome, proteger o nativo contra 

pragas e intempéries, além de tudo exercia função de fixar o homem a terra, visto que o curral 

era ponto de convergência para as populações adventícias.  

Com a transmigração já referida anteriormente, causada pelas constantes invasões 

bandeirantes, que assolaram o Tape, o gado que foi introduzido pelos jesuítas e que era 

domesticado em estâncias, sob cuidados de um posteiro, foi abandonado, se criando xucro e 

selvagem pelas infinitas pastagens gaúchas. O gado que fora abandonado entre as Bacias do 

Jacuí e Ibicuí, migrou para o Sul, onde encontrou boas pastagens e ótimas aguadas, o que fez 

com que os mesmos se multiplicassem assombrosamente, aprimorando uma raça de seleção, o 

chamado gado crioulo. Tal gado também conhecido como chimarrão, formou o que se 

conhece por Vacaria do Mar, que foi fruto de muitas disputas entre índios e colonizadores por 

longo período, visto que o gado selvagem foi intensamente explorado e por um longo período, 

conforme nos informa Porto (1954). Tal exploração gerou imensos atritos, os Tapes 

defendiam o direito de retirada do gado, por serem seus antigos donos, os espanhóis 

contestavam, justificando que o gado fora introduzido no Paraguai pelo seu 

conterrâneoHernandarias, já os portugueses organizavam expedições para efetivar a posse 

sobre o gado e nesse sentido, atraídos pelo gado chimarrão, fundaram Laguna e fixaram nas 

proximidades de Viamão, seus primeiros currais. 

No contexto de exploração da Vacaria do Mar, índios campeiros como os Minuanos, 

tradicionais inimigos dos jesuítas, incentivados por portugueses extraem grande quantidade de 

animais para abastecer povoações lusitanas, como Laguna e Colônia do Sacramento, fundada 

em 1680, em caráter estratégico na disputa pelo território. Ao índio vem se juntar o que ficou 

conhecido por gaúcho, ou gaudério, pessoa sem lei, sem rei e sem Deus, como afirma Porto 

(1954). A figura do gaúcho ganha forma no contexto de exploração do gado xucro, eram 

normalmente pessoas jovens e inquietas, que abandonaram suas famílias para ganhar a vida 

com práticas de contrabando de gado, eram em grande número de Santa Fé, na atual 

Argentina, as pessoas que deram origem ao gaúcho da época. 

Com a intensa exploração do gado selvagem que formará a Vacaria do Mar, o índio 

cristianizado que havia transmigrado, retorna para a margem esquerda do Rio Uruguai, onde 

iniciam a segunda fase missioneira no Rio Grande do Sul, com a instalação dos chamados 

“sete povos das missões”, fixados com relativa proximidade, para se defender, pois ainda 

estavam temerosos depois da incursões bandeirantes em suas antigas reduções, como afirma 
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Porto (1954). As reduções da segunda fase organizaram estâncias que se estendiam por toda 

metade sul do Estado, ocupando também grandes extensões da Banda Oriental, atual Uruguai. 

O gado era retirado da Vacaria e transportado para as Estâncias, onde ficavam protegidos por 

posteiros, índios e jesuítas, o que não excluía práticas de contrabando. A geografia jesuítica 

do gado atrai portugueses de Laguna, cria o tropeiro que vem a introduzir currais primitivos, 

em que vai se inserir o gaudério, se introduzindo no contexto do tropeirismo. 

Se a Vacaria do Mar foi formada naturalmente pela dispersão jesuítica de 1637, o 

mesmo não se pode dizer de outras vacarias, que se formaram por certa intencionalidade. A 

Vacaria do Rio Negro se formou quarenta anos mais tarde que a primeira, como nos relata 

Porto (1954) e tem sua origem ligada ao gado extraído pelos índios da Vacaria do Mar, que 

foi ficando pelo caminho, devido ao cansaço, se estabelecendo em área limitada pelos rios 

Negro e Quaraí. A Vacaria dos Pinhais por sua vez, foi totalmente intencional, já que fora 

criada pelos jesuítas com gado oriundo da primeira Vacaria e também de excedente de 

algumas estâncias missioneiras e colocado nos chamados “campos de cima da serra”, área de 

difícil acesso, para ficar de certa maneira, escondido, longe da exploração portuguesa, que 

tanto explorava o gado das reduções que povoavam a Vacaria do Mar. 

Com a introdução do gado nas reduções, os jesuítas construíram pequenos currais 

próximos às aldeias onde recolhiam a noite certo número de gado vacum, impedindo que os 

animais se transmalhassem ou fossem atacados por animais selvagens. Com o grande 

aumento verificado no número de gado, estabeleceram-se as estâncias, que se fixaram mais 

distante dos povos, sendo as mesmas limitadas por acidentes geográficos que impediam a 

dispersão do gado. A redução de São Miguel se destacou por ser o principal entreposto da 

pecuária nas reduções, prosperando até a invasão bandeirante, quando o seu gado se 

dispersou, sendo o principal formador da Vacaria do Mar. Cerca de cinquenta anos mais tarde, 

com o retorno guarani a margem esquerda do Rio Uruguai, a estância voltaria à mão dos 

miguelistas. (PORTO, 1954, p. 319). 

Sobre as estâncias, é válido destacar que cada povo recebia a doação de uma extensa 

faixa de terra, a qual era dividida em postos ou invernadas e reguladas por um posteiro, 

responsável por cuidar da área. Nas estâncias, erguiam-se capelas, as quais acabaram sendo 

núcleos de povoações futuras, inclusive de cidades. Além da estância de São Miguel, 

destacava-se também a de Japeju, entre os rios Ibicuí, Uruguai, Quaraí e Ibirapuitã, que se 

aproveitou do gado oriundo da Vacaria do Rio Negro, para fundar sua estância com cerca de 
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40.000 vacas, as quais sofreram intensamente com invasõesde índios jaros, que levavam gado 

e cavalhada para os portugueses de Colônia do Sacramento. (PORTO, 1954, p.325). 

Segundo Flores (1986) o que diferia as estâncias das vacarias, é que as primeiras tinha 

intervenção humana direta, com a ação dos posteiros, os quais entre outras funções eram 

também responsáveis pela realização de rodeios, apartando os animais doentes para a 

alimentação e principalmente acostumando os animais a presença humana, para depois 

facilitar a marcha das rezes até o povoado. Além de limitadas por acidentes geográficos, como 

já fora informado por Porto, as mesmas possuíam trechos abertos vedados com a colocada de 

espinheiros, segundo relato de Flores. O mesmo autor ainda traz a tona, que existiam dois 

tipos de estâncias, a grande e a pequena, onde a primeira era a que já destacamos, bem 

distante do povoado, já a segunda seria de invernada, com grande proximidade da redução, 

servindo mais para a subsistência. 

O contexto forjou o que Porto (1954) caracteriza como uma “civilização missioneira”, 

onde segregado da influência castelhana, pelo isolamento gerado pelo jesuíta no processo de 

cristianização, o índio atua na formação de nossas populações rurais, através da geografia do 

gado, com grande contribuição étnica do Tape e pelas características que lhes distinguiram de 

outros grupos. A formação das estâncias e o modo como se organizavam os currais, são 

características que foram herdadas por gerações futuras, que com melhorias, renovaram 

técnicas e continuam moldando a pecuária até os dias atuais, sendo está, com forte origem 

missioneira, um dos esteios econômicos atualmente no Estado. 

Não somente a introdução do gado mudou a vida dos nativos, o gado equino que fora 

introduzido no Prata em 1535, trouxe mudanças significativas no cotidiano de muitas tribos, 

que passaram a ter nos cavalos, um animal para todas as horas, para o trabalho, para as 

incursões guerreiras e até um amigo inseparável. Verdade que inicialmente os cavalos eram 

assustadores, fora primeiramente inimigo, pois eram usados por espanhóis em guerras contra 

os índios como nos relata Porto (1954). Fato é que inicialmente praticamente todas as tribos 

temiam esses grandes animais, menos os Pampeanos, que criaram e aperfeiçoaram as 

boleadeiras, uma verdadeira arma que fazia tombar os animais inimigos. Nas reduções o 

cavalo é introduzido apenas em 1634, quando alguns animais oriundos de Corrientes chegam 

a São Nicolau. Indígenas acabam se adaptando ao cavalo, introduzem fortemente a carne de 

gado na alimentação e vão abandonando pouco a pouco as suas origens ligadas à caça e a 

pesca. 
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O chamado gado menor, que inclui porcos, ovelhas e cabras, também tem sua 

introdução no Rio Grande ligada ao período missioneiro, como afirma Porto (1954). Os 

suínos são introduzidos inicialmente em Buenos Aires em 1535, já cabras e ovelhas são 

introduzidas em Assunção em 1549, procedentes do Peru. Apenas em 1630 se introduz o gado 

menor nas reduções, com a vinda de animais da região platina para a Redução deJapeju. A 

criação de ovelhas adquire grande importância devido ao clima frio que pairava sobre a 

região, principalmente no inverno. Padres procuram vestir os indígenas, construindo os 

primeiros teares para fabricação de pano, não sendo suficiente, se da à instalação da indústria 

de lanifício pelos jesuítas nas missões. Além da lã fornecida pelas ovelhas, o gado menor 

juntamente com as vacas tinha grande importância na produção de manteiga e queijos. 

Não somente a pecuária que veio a marcar o período missioneiro, Porto (1954) 

enfatiza alguns fatores econômicos que aceleraram o povoamento do extremo sul brasileiro, 

um deles, a Vacaria do Mar no extremo sul gaúcho e outro a formação de ervais ao norte do 

atual Rio Grande do Sul. Quando da chegada dos jesuítas, o uso da erva-mate já estava 

generalizado entre os tapes (guaranis) e também entre tribos de outras origens. A zona que se 

caracterizou como ervateira por excelência explorada pelos povos se estendia das nascentes 

do Jacuí até as nascentes do Uruguai, onde hoje se encontram os municípios de Nonoai, Passo 

Fundo, Soledade e Erechim. 

A erva-mate que fora um dos principais produtos de exportação e que demandava 

grande consumo interno, trazia riscos aos nativos em sua produção, visto que as áreas 

ervateiras eram zonas infestadas de inimigos, normalmente índios coroados que habitavam o 

planalto gaúcho como nos informa Miranda Neto (2012). Além disso, os nativos tinham que 

se embrenhar na mata fechada, ficando a mercê de animais peçonhentos que habitavam essas 

áreas. A grande produção ervateira gerava interesses em intercambiar a erva com cavalos, 

algodão e sementes. A quantidade produzida era considerável e os guaranis ofereciam a erva 

aos padres jesuítas como esmola, era considerada a “erva da comunidade” como nos informa 

o mesmo autor. 

Miranda Neto (2012) nos informa sobre dois tipos de erva, a de palos e a caamini. A 

erva de palos era produzida pelos espanhóis, que não retiravam os espinhos das ramas, 

misturavam com as folhas e trituravam junto. Já a do tipo caamini, produzida pelos nativos se 

diferenciava, pois os índios moíam apenas as folhas e separavam cuidadosamente resíduos e 

impurezas. Dentre as características gerais da erva-mate, o autor afirma que a mesma é 
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fortificante, digestiva, diurética e refrescante no verão, no caso do mate frio.Montoya (1997) 

traz uma descrição interessante sobre a erva: 

 

Os efeitos, que em geral contam a propósito desta erva, vêm a ser que ela os alenta (estimula) 

ao trabalho e lhes serve de sustento. De fato é assim que o vemos cada dia, sendo que um índio há de 

remar o dia todo, sem outro alimento qualquer que o de beber, de três em três horas, a erva. Limpa-lhe 

ela o estômago de escarros, desperta os sentidos e afugenta o sono a quem quiser velar sem o 

embaraço do sono. 

 

Conforme Miranda Neto (2012) a erva-mate garantia a sustentabilidade econômica das 

Missões, porém sofria assédio de Assunção, que cobrava seus direitos de origem, através do 

Tributo Assunceno de Estanco, onde um carregamento de erva a cada quarenta produzido 

deveria ser enviado para Assunção. 

Diante da leitura de Lugon (2010), pode-se notar que a erva-mate sempre foi fonte de 

grande rendimento, mas além da questão econômica estava também atrelada ao gênero de 

vida dos nativos. O autor afirma que a erva era a bebida predileta dos guaranis, assim como de 

outras tribos e colonos e passou a ganhar mais importância ainda quando o seu consumo 

passou a excluir o consumo da “chicha”, espécie de aguardente bastante ingerida pelos índios 

e altamente nociva aos mesmos. A erva que tinha caráter comunitário como já fora 

mencionada anteriormente, era distribuída em fartura sempre após as missas, se tornando algo 

tradicional, o que de certa maneira preservamos até hoje, guardadas as devidas diferenças no 

modo de produção e consumo. Segundo Bortolini (2003) os indígenas passaram a sofrer nas 

mãos de seu próprio produto, visto que a erva passou a ser fonte de renda para os colonos, os 

índios encomendados eram usados na mão-de-obra para sua colheita e preparo. A autora nos 

informa sobre peculiaridades no consumo da erva, visto que os nativos tomavam a erva uma 

vez por dia, já espanhóis usavam a mesma como remédio para todos os males. 

No que concerne ao modo de produção agrícola mais generalizado, o período 

missioneiro também apresenta algumas contribuições, pois como afirma Lugon (2010), a 

exploração agrícola advinda da experiência missioneira foi a mais organizada da América no 

período. Tal sistema agrícola possuía práticas como queima de parte da floresta virgem, onde 

cinzas de raízes e plantas acabavam sendo usadas como adubo. A rotação de culturas, além de 
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técnicas de repouso da terra também foram técnicas introduzidas com sucesso. Em relação á 

água, os jesuítas através da mão-de-obra indígena construíram grandes canais de irrigação 

para o transporte da mesma até os campos de cultura, os mesmos canais também chegavam 

até viveiros onde se criavam peixes. O autor destaca que toda essa água provinha dos rios e 

era puxada através de máquinas hidráulicas. 

Ao chegarem ao Rio Grande do Sul e a área dos guaranis, os padres encontraram 

diversas plantações de milho, batata e erva-mate, porém todas em estado bastante selvagem. 

Como nos relata Lugon (2010), os jesuítas trazem o trigo, cevada, arroz, cana-de-açucar e o 

tabaco. O modo de produção passou a ser mais organizado, semeando-se normalmente no 

outono e colhendo-se na primavera. Cada redução passou a ser constituída de seis a oito 

pomares, com uma diversidade de frutas bastante considerável, onde se destacavam laranjas, 

pêssegos, limões, figos e romãs. Através do conhecimento dos jesuítas aliado aos saberes 

guaranis, descobriu-se o que se conheceu como “bálsamo das missões”, o qual era extraído da 

aguaraíba, ficando famoso, sendo vendido em muitas farmácias de Madri.  

O avanço de técnicas com o uso de novas ferramentas impulsionaram melhorias na 

produção. Antes de 1700, arados com lâminas de madeira dura eram usados, onde se incluíam 

de 600 a 800 animais de tração por redução para a aragem da terra. Além disso, os jesuítas 

relatam grandes dificuldades em transformar índios guerreiros em agricultores hábeis. Lugon 

(2010) nos traz uma passagem interessante nesse sentido: 

 

O Padre Sepp conta até que, nesses primórdios das Missões, os índios queimaram um arado 

para assar o boi que o puxava! Histórias como essa encantavam os escravagistas, como nos primórdios 

da União Soviética a ignorância dos camponeses para manobrar tratores divertia os burgueses russos. 

 

Um produto de grande importância era o milho, que rendia até quatro colheitas anuais 

e era base da alimentação, assim como o trigo, arroz e aveia. O algodão que inicialmente 

crescia em arbustos foi cultivado em três variedades e nos cabe destacar segundo estudo de 

Lugon (2010) que tal cultura desapareceu após a expulsão dos jesuítas. As reduções do Rio 

Uruguai exportavam vinho para Buenos Aires e toda região platina, onde o vinho que ficou 

mais afamado foi o da Redução de La Cruz. O tabaco do Paraguai era considerado melhor que 

o de Havana e sua produção cobria as necessidades locais e ainda era usado para exportação. 
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2 Conclusão 

 

Ao trazermos informações de vários autores sobre o modo de produção que se 

estabeleceram nas Missões em seu período de apogeu, percebemos as mais variadas 

contribuições para o meio rural gaúcho, ao qual conhecemos nos dias de hoje. A organização 

das lavouras através da chegada dos jesuítas é um marco nesse sentido, pois marca, através de 

conhecimentos técnicos, melhores resultados na relação com a terra, o que veio a mesclar o 

profundo estudo dos jesuítas, com o vasto conhecimento das condições naturais por parte dos 

guaranis, estes que possuíam agricultura mais avançada que as demais tribos. 

A introdução do gado mudou completamente o cotidiano dos nativos, que passaram a 

ter nesses animais sua principal fonte de alimentação. Devido a sua importância, o gado 

passou a ser tratado em currais, com grandes cuidados por parte de guaranis e jesuítas, sendo 

o mesmo alvo de muitas disputas entre os missioneiros e tribos inimigas, além de portugueses 

e espanhóis. Não somente o gado, mas também o cavalo, a ovelha e cabra vieram a se 

destacar no período e se introduziram fortemente na cultura do gaúcho, que, aliás, tem sua 

origem na exploração do gado que formou a Vacaria do Mar. A lida com o gado e a relação 

do gaúcho com o cavalo são marcas que marcam o Rio Grande do Sul e foram herdadas do 

período missioneiro, que introduzindo esses animais no território, mudaram totalmente seus 

estilos de vida e forjaram a figura do grupo humano totalmente ligado a esses animais, 

adaptando um novo gênero de vida ligado a esse contexto. 

A experiência dos ervais missioneiros também é destacável, sendo de influência 

guarani em seu caráter inicial, ganhando algumas alterações com o uso de técnicas e estudos 

trazidos pelos jesuítas. A erva-mate assim como bovinos e equinos, também deixa sua marca 

sobre os gaúchos, visto que essa herança missioneira se disseminou, se tornando um hábito 

cultural, o de apreciar a “erva comunitária” como a bebida tradicional, que não ficou restrita 

apenas aos tempos missioneiros, sendo hoje um costume que vem a diferenciar o gaúcho dos 

demais brasileiros. O hábito do chimarrão, de herança puramente guarani, hoje é uma das 

marcas mais simbólicas do Rio Grande do Sul, hábito iniciado nas missões e perpetuado pelos 

demais povos que formam nossa história. 
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1. Introdução 

 

O objeto de discussão desse artigo é um estudo sobre o ideário da reforma urbana 

concebido no Estatuto da Cidade – entendendo que por meio deste institucionalizou-se aquele 

– cotejando-o com as condições sócio-espaciais específicas do Município de Cametá no 

Estado do Pará.  

Cametá é aqui tratado como um município que apresenta fortes traços de uma 

Amazônia ribeirinha
i
. Esta se caracteriza principalmente por ser um espaço que apresenta uma 

forte relação e identidade com as vias fluviais, sendo que a beira-rio é o principal ponto de 

interação entre a terra e as águas, por isso a presença de trapiches e feiras é extremamente 

importante para a reprodução da sociedade em seus aspectos econômico, político e 

principalmente cultural nas cidades ribeirinhas (TRINDADE JR. 2002; SILVA, MALHEIRO, 

2006). 

A pesquisa teve como objetivo geral a identificação e análise do ideário da 

reforma urbana proposto pelo Movimento nacional pela reforma urbana - MNRU concebido 

pelo Estatuto da Cidade relacionando-o às especificidades sócio-espaciais do Município de 

Cametá. Três objetivos específicos, também delinearam a análise, quais sejam: identificar 

especificidades sócio-espaciais do Município de Cametá em relação aos municípios 

brasileiros de onde emana a maior parte das diretrizes das políticas nacionais; identificar e 

analisar limites institucionais que possam dificultar a implementação do planejamento e da 

gestão em Cametá em consonância com o que prevê o Estatuto da Cidade; analisar as 

proposições do Estatuto da Cidade e cotejá-las com a efetivação do planejamento e da gestão 

do Município de Cametá, tendo em vista o cumprimento da função social da cidade e do 

espaço. 

A realização desta pesquisa incluiu trabalho teórico-empírico. A parte teórica 

constituiu-se de levantamento e análise bibliográfica, por meio do qual se apresentou 
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conceitos e categorias, como espaço geográfico, planejamento, gestão e desenvolvimento, que 

têm o papel de orientar e interpretar o objeto de pesquisa. O trabalho empírico constituiu-se 

uma atividade constante que se estendeu desde o estabelecimento da problemática até as 

considerações finais da pesquisa. Santos (1982) aponta para a necessidade de uma leitura 

crítica dos conceitos cristalizados, procurando estabelecer uma intersecção entre teoria e 

realidade, o que foi realizado especialmente por meio da sistematização dos dados coletados. 

Esse artigo constitui-se de dois itens, além da introdução e das considerações. O 

primeiro denominado “o ideário de reforma urbana e o Estatuto da Cidade: trajetórias e 

perspectivas” e, o segundo, intitulado “Limites e possibilidades do planejamento e da gestão a 

partir do estatuto da cidade na Amazônia ribeirinha”. 

 

2. O ideário de reforma urbana e o Estatuto da Cidade: trajetórias e perspectivas 

 

O Estatuto da Cidade apresenta uma íntima relação com o ideário da reforma 

urbana e é essa relação que se procura estabelecer nessa sessão do trabalho. Entende-se que o 

Estatuto da Cidade pode ser qualificado como um instrumento de coordenação da política 

urbana brasileira e, por conseguinte, um instrumento que deve ser incorporado no 

planejamento e na gestão urbana em nível municipal, operacionalizando, dessa forma, os 

princípios da reforma urbana, manifesto no referido Estatuto. Não esquecendo, entretanto, que 

o que está proposto no Estatuto da Cidade, aglomera tanto as proposições do MNRU, que 

encontrou na organização espacial a inspiração para elaboração de suas teses, quanto dos 

atores capitalistas hegemônicos que visam manter sua hegemonia por meio de uma 

organização espacial que corresponda as suas necessidades de reprodução (Ribeiro, 1994). 

A observação e análise atenta do objetivo principal da política urbana proposta no 

Estatuto da Cidade, que seria ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e da propriedade urbana por meio da justa distribuição do ônus e dos benefícios do processo 

de urbanização, conclui-se que o principal instrumento desta política é o planejamento e a 

gestão democrática e participativa. Os mesmos devem ser privilegiados em todas as etapas, 

desde o diagnóstico, passando pelo ordenamento territorial, zoneamento, proposição dos 

demais instrumentos - ou seja, instrumentos jurídico-político e os tributários e financeiros –, 

pela proposição de leis regulamentares e na efetiva aplicação do que foi proposto. 

Assim, para Souza (2005, p. 117) “o Estado possui limitações intrínsecas 

enquanto promotor da justiça social, pelo menos em última análise.” Esta (a justiça social) 
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constitui-se um dos elementos primordiais do desenvolvimento sócio-espacial, proposto por 

Souza (2002). Na concepção desse autor, o desenvolvimento sócio-espacial, tem como 

condição essencial a valorização da autonomia individual e coletiva que, em sua formulação, 

assume o papel de parâmetro subordinador. Nesse caso, quais seriam então os parâmetros 

subordinados a ele? 

Souza (2002) divide os parâmetros subordinados em duas categorias: os 

parâmetros subordinados gerais e os parâmetros subordinados particulares. Os parâmetros 

subordinados particulares são básicos para o alcance e análise do desenvolvimento sócio-

espacial e correspondem à satisfação das necessidades individuais, que se referem à educação, 

saúde e moradia. Esses parâmetros subordinados particulares estão agrupados por sua vez 

num dos parâmetros subordinados gerais, que é a qualidade de vida. Outros parâmetros 

subordinados particulares são o nível de segregação residencial, o grau de desigualdade sócio-

econômica e o grau de oportunidade para a participação cidadã direta. Esses parâmetros 

subordinados particulares estão relacionados a um outro parâmetro subordinado geral, que é 

a justiça social. 

Nesse sentido, fica muito evidente que a justiça social só pode ser alcançada a 

partir do momento em que haja um envolvimento maior da população nas decisões. A 

melhoria na qualidade de vida pressupõe a satisfação das necessidades individuais, que, para 

serem efetivas, precisam de uma melhor distribuição dos equipamentos públicos pelo espaço 

urbano; ação esta que dificilmente será implementada por um Estado que, embora represente 

em primeira instância o interesse público, em muitos casos, na verdade, esteja agindo em prol 

de determinados grupos ou classes sociais. 

Os instrumentos propostos no Estatuto da Cidade devem nortear o ordenamento 

territorial, o planejamento e a gestão em nível municipal. Nesse caso, o mesmo está inspirado 

em verdadeiras cidades-municípios o que não é o caso do Município de Cametá/PA, cuja 

extensão territorial ultrapassa, significativamente, os domínios do espaço da cidade, sendo a 

extensão do espaço rural, bem maior do que o espaço urbano. Entretanto, esse município 

deve, obrigatoriamente, adotar os instrumentos de reforma urbana proposto no Estatuto da 

Cidade, por meio da criação de seu PDMC, que foi sancionado pelo prefeito municipal no ano 

de 2007, sob número de lei 086/2007. A obrigatoriedade se ampara em dois motivos. 

Primeiro, o município apresenta uma população urbana que ultrapassa o número de 40.000 

(quarenta mil) habitantes. Segundo, ele se encontra sob a influência de um grande projeto de 

significativo impacto sócio-ambiental, a Usina Hidrelétrica de Tucuruí. 
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As especificidades sócio-espaciais de Cametá estão relacionadas principalmente 

ao fato desse Município: a) apresentar uma organização espacial que foi construída em 

períodos remotos da história da Amazônia; b) apresentar forte identidade ribeirinha; c) 

configurar uma frágil presença de sistema de objetos e de ações considerados modernos; d) a 

população ainda se encontrar, em sua maioria, distribuída pelo espaço rural. Apenas 30% da 

população total do município encontra-se na sede municipal (IBGE, apud TRINDADE JR., 

2007). A população dos distritos administrativos
ii
 do Município apresenta-se distribuída de 

forma que a população das comunidades rurais supera a população residente nas sedes 

distritais, considerando que esta última é tratada como população urbana pelos órgãos do 

governo. Nesse caso, apenas os distritos de Areião, Cametá e Vila do Carmo, apresentam uma 

situação diferente, em que a população urbana supera a rural. 

De acordo com o coordenador da equipe que elaborou o plano diretor de Cametá, 

há uma dificuldade de operacionalização dos instrumentos, mas o ideário da reforma urbana, 

ou seja, os objetivos propostos da política urbana no Estatuto da Cidade são adequadas para a 

realidade sócio-espacial de Cametá, principalmente no que se refere a questão da 

sustentabilidade. 

 

A pauta urbana é a pauta da sustentabilidade. [...]. A sede e algumas vilas se 
mostram dentro do processo de crescimento urbano de cidades maiores e de 

sustentabilidade na questão da degradação ambiental que é séria: mata ciliar, 

desmatamento. Eu acho que o ideário é adequado. Talvez o que seja muito 
difícil é os instrumentos coincidirem, não está incluído na pauta geral (José 

Júlio Ferreira Lima, arquiteto e urbanista, coordenador da equipe de 

elaboração do PDMC, entrevista concedida em 22/07/2008). 

 

Dessa maneira, o Estatuto da Cidade, apresenta diretrizes e instrumentos de 

reforma urbana, nem sempre plenamente adequados às especificidades locais, como é o caso 

de Cametá, havendo a necessidade de um diálogo constante entre a proposição destas leis e as 

diversas realidades locais existentes no Brasil.  

 

3. Limites e possibilidades do planejamento e da gestão a partir do estatuto da cidade na 

Amazônia ribeirinha 

 

3.1. Limites institucionais que dificultam o planejamento e a gestão 

 

A construção de cidades mais justas e sustentáveis requer que haja uma boa 
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reforma político-administrativa nos municípios, da mesma maneira como houve e vem se 

desenvolvendo até hoje em nível de Estado nacional, bem como uma melhor presença do 

direito de cidadania na vida dos cidadãos. 

 

A máquina pública administrativa é um produto histórico, sua transformação 

não é rápida nem simples. Governos ditatoriais, autoritários e/ou elitistas, 

moldaram a pior face dessa estrutura através de práticas de clientelismo, 
corrupção, empreguismo, favorecimentos etc. Sua inércia à transformação é 

muito grande e freqüentemente essa inércia (ou resistência às mudanças) é 

respaldada por leis ou procedimentos consolidados (MARICATO, 1994, p. 

316-317) 

 

A questão é que nem todos os municípios brasileiros conseguiram desenvolver a 

sua reforma administrativa. E por isso as suas prefeituras não são capazes de corresponder às 

novas concepções de administração pública. No caso de Cametá, o estabelecimento dessa 

reforma torna-se uma realidade ainda mais distante, devido ao fato de se tratar de um 

Município no qual as práticas sociais encontram-se muito enraizadas em um mundo 

tradicional. 

Apesar de ter sido definido no título VI do PDMC uma estrutura de gestão capaz 

de prover o planejamento e a gestão integradora e democrática, estes ainda não são efetivos 

nas atividades rotineiras do gestor e de seus secretários municipais, como condição necessária 

para a resolução de conflitos de gestão, pois cada uma das secretarias municipais continua 

desenvolvendo suas atividades isoladamente uma das outras. De todos os itens propostos no 

título supracitado, apenas o Conselho Gestor do Plano Diretor encontra-se instituído, mas não 

representa uma forte expressão, ou seja, não tem cumprido o seu papel como deveria, pois não 

tem colocado em prática o que lhe é confiado como missão, principalmente zelar pelo 

cumprimento das diretrizes e instrumentos de planejamento e gestão democráticos propostos 

pelo PDMC.  

No título VI do PDMC também são apresentados instrumentos que possibilitem a 

democratização da gestão. Dos itens apresentados, apenas as conferências e os conselhos 

municipais setoriais vêm sendo efetivados. Entretanto, estes têm apresentado sérios problemas 

de representatividade e de ação diante da sociedade. De acordo com o senhor Rosi Pinto 

Cruz
iii

, existem certos limites que dificultam a participação das comunidades nas atividades de 

planejamento e gestão municipal, esses limites se referem tanto à distância físico-geográfica, 

pelo fato de estes residirem no espaço rural, e também pela distância política entre governo e 

sociedade. Essas mesmas distâncias e dificuldades foram identificadas pelo assistente social 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 254 
 

Vera Lúcia Rocha, componente da equipe de elaboração do PDMC de Cametá, na equipe 

socioeconômica.  

 

3.2. Possibilidades de planejamento e de gestão 

 

De acordo com Souza (2002), o planejamento está relacionado à competência 

técnica, ou seja, a partir de atividades que vão do diagnóstico ao prognóstico de uma 

determinada situação, estabelecendo-se uma meta a ser atingida.  

Embora sejam termos diferentes pelo seu significado e também pela sua natureza, 

planejamento e gestão são termos complementares. Enquanto o planejamento pode ser 

considerado como um importante meio pelo qual se estabelecem projeções para o futuro, a 

gestão é importante na execução deste planejar, segundo as condições presentes (SOUZA, 

2002). O planejamento também tem um forte teor de modernidade, ou seja, é um termo 

moderno e a gestão é um termo mais contemporâneo e se refere a uma sociedade de 

pensamento mais complexo e criativo. 

De um lado, têm-se o Estatuto da Cidade, de outro lado, têm-se as especificidades 

sócio-espaciais de Cametá, para as quais nem sempre os instrumentos de reforma urbana 

proposto pelo Estatuto são adequados e onde muitos outros poderiam ser propostos para dar 

conta de toda a complexidade identificada nesse município ribeirinho. 

Nesse caso, uma das primeiras recomendações ou sugestão feita por Raimundo 

Alberto Mata, engenheiro civil e integrante da equipe de elaboração do PDMC, se refere a 

uma aproximação maior entre as pessoas preocupadas com o ordenamento territorial, o 

planejamento e a gestão municipal e os que propõem as políticas urbanas em nível nacional 

com o objetivo de incluir no Estatuto instrumentos inovadores que correspondesse às 

necessidades de municípios como Cametá. 

As atividades de planejamento e gestão do território têm como fundamento 

principal o ordenamento territorial que, de acordo com o Estatuto da Cidade, exige o 

estabelecimento de um zoneamento. Por meio deste se identificam as potencialidades de cada 

área do município. Deveria ser o zoneamento do espaço urbano, na medida em que se reduz o 

entendimento do território municipal ao da cidade. No caso de Cametá, dadas às 

especificidades sócio-espaciais do Município, o zoneamento foi estabelecido a partir de duas 

situações, o macro-zoneamento municipal, por meio do qual se identificam dois segmentos 

territoriais: a zona urbana e a zona rural e posteriormente identificou-se o zoneamento da zona 

urbana e o da zona rural. 
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De acordo com o Sr. José Júlio Lima, arquiteto e coordenador da equipe de 

elaboração do PDMC, a construção do macrozoneamento municipal obedeceu aos limites já 

estabelecidos através dos “Acordos de Pesca” e que, de certo modo, coincidem com a 

distritalização municipal. 

A possibilidade de planejamento integrado, um dos caminhos na direção do 

planejamento e da gestão democrática e do desenvolvimento sócio-espacial se tornaria 

realidade com a implementação da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a qual foi 

proposta no PDMC e que faria parte do sistema de planejamento. Esta secretaria assumiria o 

papel de coordenação, entre as secretarias e também integraria a sociedade civil organizada, 

além da iniciativa privada. A importância da secretária de planejamento e gestão foi 

fortemente defendida pelo engenheiro agrônomo Pedro Nolasco
iv
. 

Em relação à forte influência da economia da zona rural sobre a economia da zona 

urbana, por meio de uma lógica bem diferente da zona rural das regiões Sul e Sudeste do 

Brasil, nas quais há uma presença marcante da agroindústria, faz-se necessário que o Estatuto 

da Cidade esclarecesse melhor, maneiras de interação entre as atividades econômicas típicas 

da zona rural e as atividades econômicas típicas da zona urbana. Em entrevista concedida em 

Julho de 2008, o economista Valcir Bispo, integrante da equipe socioeconômica de 

elaboração do PDMC, além de evidenciar elementos que ratificam a ideia de que as atividades 

se concentram principalmente no campo, apontou, ainda, as especificidades das atividades 

desenvolvidas na zona rural de Cametá, destacando a presença de policultura e também o 

desenvolvimento de diferentes atividades econômicas por uma mesma comunidade. Tal 

realidade, relacionada às atividades econômicas, também exige a implementação de políticas 

públicas que contemplem as demandas desses grupos de trabalhadores rurais. 

Isso tudo perpassa pela dificuldade de se atender às necessidades de uma 

população dispersa em pequenas comunidades rurais nas quais é necessário investimento 

público. São criados pólos, ou seja, são definidas áreas nas quais se concentram os serviços 

sociais, em especial, os de saúde e de educação, mas mesmo assim o acesso é difícil. Além 

disso, de um modo geral, os conselhos são constituídos, em sua maioria, pela população 

urbana e como se analisou em discussões anteriores a maior parte da população ainda se 

encontra fora da sede municipal.  

Pedro Nolasco, engenheiro Agrônomo, secretário municipal de Agricultura e 

membro do Conselho Gestor do PDMC, em 2008, identificou a dificuldade de aproximar a 

sociedade civil de uma equipe multidisciplinar, que, nesse caso, seria constituída de técnicos 
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capazes de compreender e executar o planejamento municipal de acordo com o que está 

sugerindo o PDMC e conseqüentemente o Estatuto da Cidade. Nessa mesma afirmação, o 

secretário municipal de agricultura também destaca a necessidade de aproximação, também, 

da Câmara Municipal. 

Mudanças na postura política tanto dos dirigentes quanto da sociedade civil, 

possibilitariam a implementação da gestão democrática no Município de Cametá. As 

mudanças na postura política dos dirigentes estão relacionadas à necessidade de se considerar 

com mais seriedade as demandas sociais que são apresentadas nos fóruns de discussão, 

fazendo com que a população se torne mais confiante em relação a estes.  

O advogado Luís Gama, assessor jurídico da prefeitura municipal de Cametá na 

gestão 2001-2004 – é oportuno destacar que nesta houve a primeira e última tentativa de 

implementação do orçamento participativo pela Prefeitura Municipal de Caemtá – afirmou 

que um dos elementos que afasta a população dos fóruns de discussão e decisão é a não 

efetivação daquilo que se decide nesses fóruns, criando assim uma atmosfera de desconfiança 

da população em relação a gestão municipal como legítima representante de seus interesses. 

A assistente social Vera Lúcia Gomes enfatiza a importância dos conselhos na 

proposição de políticas públicas capazes de corresponder às necessidades da população, 

possibilitando a implementação da gestão democrática capaz de aproximar o poder público da 

sociedade civil organizada. 

No que tange à qualificação política da sociedade civil, as organizações sindicais 

têm buscado isto por meio de mecanismos próprios. Para que seus associados possam 

melhorar o seu conhecimento em torno de questões políticas e jurídicas, principalmente, de 

acordo com Senhor Rosi Pinto Cruz, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cametá tem 

buscado promover e incentivar seus associados a participarem de cursos de formação. 

Portanto, os limites são muitos, alguns criados pela própria resistência de uma 

sociedade tradicional, que delineia no Município, as características de uma cidade dos 

notáveis; outros limites são do próprio Estatuto da Cidade, que, como todo instrumento legal 

que deseja abarcar um amplo espaço com significativa diversidade, não consegue dar 

subsídios suficientes às necessidades de todos os microespaços com a mesma eficiência, 

exigindo do ato de planejar e gerir o espaço, mais criatividade. 
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4. Considerações finais. 

 

O Estudo dos instrumentos de reforma evidenciados pelo Estatuto da Cidade 

relacionados às características específicas de um município ribeirinho como Cametá, nos 

levam a estabelecer alguns direcionamentos. Em primeiro lugar há de se considerar a 

importância do espaço na análise das diretrizes e instrumentos da política urbana e das outras 

políticas sociais. As contradições sociais são visíveis materialmente na paisagem. Assim, o 

espaço geográfico tem se revelado extremamente importante e necessário no desenvolvimento 

das atividades humanas.  

Portanto, são vários os dilemas existentes para que se possa planejar e gerir o 

território de um município ribeirinho e tradicional, como é o caso de Cametá, em consonância 

com as proposições de uma lei que sugeri diretrizes e instrumentos de reforma urbana a serem 

aplicados a um vasto território nacional. Essa tentativa de generalização nos leva a entender 

que a idéia de planejamento implícita no Estatuto da Cidade, embora seus instrumentos 

possam ser operacionalizados em algumas cidades brasileiras, é muito restrita. Sendo assim, 

aqueles municípios que não apresentam características adequadas à operacionalização desses 

instrumentos se constituem lugares fora das idéias (MARICATO, 2000), como é o caso de 

Cametá, nos quais a dinâmica sócio-econômica, demográfica e cultural gira em torno do 

espaço rural e que tem como “avenida” principal o rio Tocantins, em torno do qual a vida se 

reproduz.  

Sendo assim, ainda que o espaço urbano apresente sérios problemas, os mais 

pujantes conflitos e precariedades sociais estão no espaço rural, como a habitação informal, a 

má qualidade dos serviços públicos e de desenvolvimento social. Por conta disso, a 

mobilização social, bem como as reivindicações, gira, notadamente, em torno do campo. 

Lugares assim não estavam nas idéias. Apesar de Cametá se constituir numa realidade muito 

diferente daquela que inspirou a proposição de instrumentos de reforma urbana no Estatuto da 

Cidade, é um lugar que faz parte do Brasil e, como tal, precisa se encaixar de alguma maneira 

nas diretrizes e políticas nacionais. É daí que provem os dilemas para as atividades de 

planejamento e de gestão local sem ferir ao pacto federativo. 
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i Novos estudos realizados pelo geógrafo Saint-Clair Cordeiro da Trindade Junior e sua equipe de pesquisa, 

através do Projeto de pesquisa intitulado “Cidades ribeirinhos na Amazônia: mudanças e permanências” revelou 

que o conjunto de cidades estudadas por esse projeto, Cametá, Baião e Mocajuba, especialmente Cametá, devido 

a alterações sofridas em seus sistemas de objetos e de ações, já não se constituem cidades ribeirinhas, mas 

cidades híbridas. 

 
ii De acordo com o censo 2000, Cametá está dividido em 8 distritos administrativos: Areião, Cametá, Carapajó, 

Curuçambaba, Janua Coeli, Juaba, Moiraba e Vila do Carmo. 

 

iii O senhor Rosi Pinto Cruz concedeu entrevista para essa pesquisa em Agosto de 2008. Na época o mesmo era 

secretário de finanças do STR-Cametá. 

 

iv Pedro Nolasco concedeu entrevista para essa pesquisa em agosto de 2008 e falava na condição de secretário 

municipal de agricultura e membro do conselho gestor do PDMC. 
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Resumo 

A pesquisa busca analisar a identidade dos habitantes do bairro São Gonçalo, Pelotas, RS. 

Esta identificação visa dar ênfase ao sentimento dos habitantes com relação ao bairro onde 

residem. Isto porque a caracterização de bairro imposta pelo Plano Diretor da cidade é muito 

diferente da realidade vivida pelos moradores. Esta dicotomia entre a identificação dos 

moradores e a normatização proposta por lei está explicita em várias regiões administrativas 

da cidade. O trabalho trará como aporte teórico os conceitos de lugar, identidade que 

esclarecem a visão do morador e do Plano Diretor em relação ao São Gonçalo. Por fim, serão 

apresentados os resultados da pesquisa qualitativa realizada com os habitantes do bairro. 

Quarenta pessoas foram entrevistadas com objetivo de analisar a concepção dos moradores 

com relação à região administrativa (bairro) São Gonçalo. 

 

Palavras-Chave: Lugar. Bairro. Identidade. Espaço vivido. São Gonçalo. 

 

Abstract 

The research seeks to analyze the identity of the inhabitants of São Gonçalo, Pelotas, RS 

district. This identification aims to emphasize the feeling of the people with respect to the 

neighborhood where they live. This is because the characterization of neighborhood imposed 

by the Master Plan of the city is very different from the reality experienced by residents. This 

dichotomy between the identification of residents and the proposed regulation by law is 

explicit in various administrative areas of the city. The work will bring as the theoretical 

concepts of place, identity clarifying vision of the resident and the Master Plan in relation to 

the São Gonçalo. Finally, the results of qualitative research conducted with the inhabitants of 

the neighborhood will be presented. Forty people were interviewed in order to examine the 

design of the inhabitants to the administrative area (neighborhood) São Gonçalo. 

Key words: Place. Neighborhood. Identity. Lived space. São Gonçalo. 

 

1 Introdução 

A questão principal da pesquisa está pautada principalmente em analisar a identidade dos 

habitantes com relação ao bairro São Gonçalo, Pelotas, RS. Esta identificação visa dar ênfase 

para o sentimento dos habitantes (cidadãos) com relação ao bairro onde residem. Isto porque a 

caracterização de bairro posta pelo Plano Diretor da cidade é muito diferente da realidade 

vivida pelos moradores.  
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De acordo com o Terceiro Plano Diretor, os bairros são na verdade regiões 

administrativas. Por isso a necessidade em avaliar e documentar a visão dos moradores, que 

na maioria das vezes é desconsiderada e esquecida pelos técnicos que produzem o plano 

administrativo da cidade.  

 

2 Abordagem Conceitual  

Esta pesquisa tem por objetivo analisar se os moradores do bairro São Gonçalo se 

identificam com a nomenclatura criada pelo plano diretor.  Para realizar essa análise é 

necessário considerar a concepção dos moradores do bairro, bem como sua identidade.  

Antes de analisar a concepção dos moradores, se faz necessário aplicar alguns 

conceitos que podem dar base para o entendimento e aprofundamento das questões citadas. 

Dentro dessa análise bibliográfica serão considerados os conceitos de lugar e identidade. O 

aprofundamento desses conceitos acima citados dará aporte para o entendimento da realidade 

vivida pelos moradores do bairro São Gonçalo. 

 

2.1 O lugar 

  Sobre o conceito de lugar, podemos dizer que este se realiza no plano do vivido, das 

experiências humanas que variam de acordo com a cultura e os acontecimentos sociais de 

cada localidade. É no lugar que se produz o conhecimento e o reconhecimento, portanto, é 

nessa dimensão que a vida acontece realmente.  

Essa reflexão sobre produção do conhecimento e do reconhecimento faz com que cada 

lugar tenha sua própria história, sendo assim cada lugar se desenvolve e realiza a função de 

uma cultura ligada a tradições especificas. Essas tradições relacionadas com a língua e com os 

hábitos que são próprios criados com o tempo e os acontecimentos que vem de fora. E assim 

acontece uma construção e também uma imposição recorrente do processo de constituição 

mundial.  

O lugar sofre a influência da globalização e dos processos mundiais de 

desenvolvimento ligados à reprodução do capital. Mesmo assim o lugar mantém suas 

características locais, ou seja, sofre influência, mas não se descaracteriza totalmente.  

Segundo a autora Ana Fani, “O lugar é à base da reprodução da vida e pode ser 

analisado pela tríade habitante-identidade-lugar” (CARLOS, 1996 p. 20). Um exemplo muito 

básico onde essa tríade proposta por Carlos acontece, são as cidades onde a produção de cada 

indivíduo se revela no plano da vida. Este é o chamado plano local, onde as relações 

 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 261 
 

estabelecidas pelos indivíduos com os espaços habitados promovem a todo o momento 

mudanças, modos de uso nas condições mais simples e até mesmo acidentalmente. Esse é o 

espaço do vivido, do sentido, do pensado e apropriado através de cada pessoa. 

Sendo assim, torna-se possível afirmar que o lugar é apropriado para vida, este 

movimento acontece através do corpo, dos sentidos e das ações humanas. Ou seja, o lugar é a 

apropriação dos moradores, que se revela através de seus passos representados pelo bairro, 

pela praça, pela rua e todos os acontecimentos que essas dimensões envolvem.  

Estes são os lugares que os indivíduos habitam dentro da cidade, que fazem parte do 

seu cotidiano, que envolve todo o seu modo de vida, onde o homem se locomove, trabalha, 

passeia enfim são as formas de viver. É através dessas formas que o homem se apropria do 

espaço e cria e recria o significado do lugar representado pelo uso.  

Lembrando que essa dimensão de lugar pode acontecer por qualquer tipo de uso local, 

seja ele privado ou público (circuitos de compras ou encontros em praças). A construção do 

lugar pode ser individual ou coletiva, geralmente acontece com a interação dos moradores de 

um determinado local.  

Assim é possível dizer que o sujeito situado no espaço permite pensar o lugar como o 

local do viver, do habitar, o trabalho, o lazer enfim, o viver que revela o nível do cotidiano e 

também dos conflitos presentes no mundo moderno. Portanto o lugar afirma-se como o local 

do vivido onde aparecem e se formulam os problemas da produção na sua maior dimensão, ou 

seja, a dimensão da produção da existência social dos seres humanos. 

Nesse sentido é relevante repensar a identidade do lugar, considerando que o mesmo 

está cada vez mais dependente e construído a partir do mundial, ou seja, a história do lugar é 

cada dia mais uma história compartilhada que se produz para além dos limites físicos do 

lugar. Assim sua situação deixa de ser específica e passa a ser uma situação relativa do 

processo das relações que se estabelecem entre os lugares por conta da globalização que tem o 

poder de alterar a situação dos lugares e o sentido da localização.     

Sendo assim é possível dizer que o conceito de lugar envolve uma construção das 

relações sociais e essas relações acontecem no plano do vivido. O plano da vida envolve uma 

rede de significados e sentidos que estruturam a história e a cultura de um lugar e a partir 

disso é constituída a identidade homem-lugar, que no plano do vivido se relaciona com o 

conhecimento e reconhecimento de um lugar. 

Neste sentido é possível afirmar que o lugar tem uma íntima relação com a categoria 

de análise do espaço vivido, dotado de significados relacionados com o movimento e as 
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transformações da vida. Estas mudanças, de uma forma geral, acontecem através da 

apropriação do espaço que transforma o habitat em habitar, ou seja, o espaço concebido em 

espaço vivido. Este movimento acontece porque o mundo moderno se reproduz em diferentes 

escalas, muitas vezes adaptando-se as particularidades do lugar como ritmo de vida, 

necessidades e desejos dos moradores locais. 

 

2.2  A identidade  

Neste subtítulo a identidade será relacionada com o conceito de lugar porque ambos 

enfatizam a importância do local e das pessoas que vivem e produzem o bairro e o lugar. 

Neste sentido se pode dizer que o lugar acentua as relações entre as pessoas com o plano do 

vivido, do imediato e assim constrói uma identidade local concreta. 

Sendo assim é possível afirmar que: 

A natureza social da identidade, do sentimento de pertencer ao lugar os as formas de 

apropriação de espaço que ela suscita, liga-se aos lugares habitados, marcados pela 

presença, criados pela história fragmentaria feita de resíduos de detritos, pela 

acumulação dos tempos, marcados, remarcados, nomeados natureza transformada a 

pratica social, produto de uma capacidade criadora, acumulação cultural que se 

inscreve num espaço e tempo. (CARLOS 1996, p. 30) 

Todavia deve-se também considerar que ela também contempla, na multiplicidade das 

práticas sociais que produz, identidades entre áreas no seu interior criando lugares distintos a 

partir de usos diferenciados. (CARLOS1996, p. 69) 

Baseado principalmente nas duas citações acima, torna-se possível afirmar que a 

região administrativa São Gonçalo é constituída por diferentes identidades no seu interior. No 

decorrer da pesquisa, alguns moradores vão se identificar com um denominado bairro e outros 

vão citar outras localidades. 

         Nos bairros, assim como na cidade de uma forma geral, algumas pequenas lutas visam 

manter algo no espaço urbano que se perdeu e cujo norte tende a ser em torno de algum laço 

de solidariedade e identidade. Isso acontece porque o contato cotidiano evidencia modos de 

vida, de problemas e perspectivas comuns. 

         Outro fator que influência diretamente na formação da identidade dos indivíduos e dos 

grupos sociais está relacionado à memória. “A memória articula espaço e tempo com base em 

uma experiência vivida de determinado lugar. Nesse sentido a construção do lugar se revela, 

fundamentalmente, como construção de uma identidade” (CARLOS 2001, p. 217) 
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         Sendo assim, cabe destacar que a memória associa sempre tempos e espaços, para além 

revela necessidades e desejos que configuram os elementos de construção da identidade entre 

o individuo e o espaço. A relação casa-bairro se liga à presença, por isso é parte integrante da 

identidade.  

          A casa é o elemento principal de identificação com o lugar e também da realização da 

vida humana, este fator marca um uso privado, é o elemento do conforto e da segurança do 

corpo. Por isso, a construção da identidade do individuo é marcada pela permanência, ela 

possui sentidos diferentes para os jovens e para os velhos.  

          Portanto, o habitar envolve outras dimensões é assim que a partir da casa vão se 

construindo os elementos que irão compor os indícios que gerarão a base segura que constrói 

a identidade, a partir da casa, mas estendida ao bairro e à cidade. Aqui gestam as relações com 

o outro para além daquela dos membros da família.  

          Sendo assim, é possível constatar que com o espaço, o habitante tem uma relação ativa. 

Ou seja, o sujeito vive por meio de um modo de apropriação. O bairro é como se fosse à 

cidade do interior, aquele apego do lugar, dos amigos, das coisas, tem apego emocional. O 

sentido que os habitantes dão ao bairro é o sentido que emerge de suas vidas, é no uso que a 

identidade se cria, com as referencias que delimitam as ações cotidianas, possibilitando o 

sentido de descoberta.  

          Mas além da identidade formada espontaneamente pela vivencia e apropriação do 

espaço, existe também uma identidade criada. Esta muitas vezes é desenvolvida pelo poder 

público e por uma equipe de técnicos, que buscam organizar e classificar a cidade.  

As mudanças na vida cotidiana aparecem como perdas de certo estilo que a vida 

tinha e não tem mais; como decorrência de sua normatização e da constituição de 

uma identidade que passa agora por valores, constituídos pelo mundo da mercadoria, 

criador da identidade abstrata (movimento que se refere à passagem do individuo do 

“ser alguém” para o “ter algum objeto”). E aqui a mercadoria é principalmente a 

casa. (CARLOS 2001, p. 249) 

Seguindo ainda nesta breve discussão sobre a identidade, é possível destacar que este 

conceito possui uma relação considerável com o conceito de território. Dentro dos estudos 

geográficos, a identidade quase sempre aparece relacionada com a dimensão territorial. 

Sendo assim, cabe ressaltar que o território é visto como um espaço político e um 

lugar de poder, mas para além, é também uma parcela do espaço apropriada e enraizada por 

um grupo de indivíduos como o mesmo sentimento de identidade. O conceito de território 
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assim como o conceito de lugar, pode ser voltado para a questão cultural e de formação de 

identidades.  

O mesmo acontece com outros grupos ou classes sociais com objetivos em comum. 

Esse lugar criado dentro de grupo social tem uma identidade com caráter político, social e 

cultural, e, além disso, redimensiona a infraestrutura e as novas relações sociais, econômicas e 

culturais.  

Essa construção estabelece a multiplicidade do espaço vivido. Pouco a pouco esse 

lugar vai produzindo seus próprios símbolos e identidades, esse conjunto de significados e 

estratégias vão se multiplicar em um conjunto de ações. Essas ações fazem referência à 

identidade cultural formada entre o ser humano com o espaço. 

Por fim, cabe ressaltar que as mudanças realizadas na dimensão local causam 

transformações no bairro, essas transformações são construídas a partir da apropriação e da 

produção do espaço. Essa apropriação só é possível através da construção da identidade. 

 

3 Metodologia 

O método escolhido para aplicação e análise do estudo de caso é o método regressivo-

progressivo do sociólogo Henry Lefebvre. A realidade está hoje no presente, isso proporciona 

um sentido de simultaneidade ou contemporaneidade da realidade, ou da paisagem num 

sentido especifico. Lefebvre propõe a decomposição da realidade para reeditar nela essa 

aparente simultaneidade, contemporaneidade da realidade. Essa decomposição da realidade 

ocorre em dois níveis diferentes, o nível horizontal e o nível vertical. Esta denominação passa 

a ser utilizada como um método, este é um dos métodos mais ricos que existem para 

apreender a realidade, isso porque, parte-se do presente, do real concreto, e não de uma 

abstração, não se faz nenhuma inferência sobre o que teria ou não existido, parte-se do que 

existe de fato. Posteriormente, tenta-se compreender as relações sociais de produção que 

produziram este real concreto.  

Além disso, o método trabalha com a dialética, uma das proposições mais ricas da ciência 

para apreensão do conhecimento. A dialética faz um movimento em direção ao infinito. O 

ponto zero é a tese, por exemplo, no ponto dois nós temos a antítese e depois a síntese. Mas 

partindo do pressuposto de que a síntese é uma tese, isso tende a continuar ao infinito. É 

diferente da lógica formal de que se tem uma origem que é a causa e o efeito, que 

graficamente pode ser representada pelo movimento circular ou também pelo movimento 

linear, onde a origem e o fim estão previstos. 
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Trabalha-se nas ciências humanas como por exemplo, na História com o movimento 

linear. A História, na concepção da historiografia tradicional, é uma linha-tempo, onde os 

acontecimentos se dão sucessivamente, um depois do outro naquela linha. E isto proporciona 

a ideia de evolução, ou seja, tudo o que se tem hoje no mundo é consequência do que se tinha 

no passado. Neste caso é linear, é causa e efeito na lógica formal. Porém, causa e efeito nem 

sempre são diretas na realidade, porque o efeito passa a ser uma nova causa, na verdade. 

Então, a lógica dialética tende a ser uma espiral. 

A ideia do concreto para Lefebvre se baseia na dialética. Parte-se do presente, e analisa-se 

a realidade horizontal, a realidade horizontal se expressa no sentido da visão de horizonte. É a 

própria concepção de mundo, a expressão corporal possibilita essa visão horizontal, que nada 

mais é do que a visão do presente. Portanto, este é o primeiro momento do método proposto 

por Lefebvre, é um momento puro, rico de descrição, recomendável para analisar o objeto de 

estudo, fazendo a descrição deste objeto. Mas não a descrição pura e simples que fazem os 

geógrafos tradicionais, esta descrição deve ser pautada não só naquilo que é observado, mas 

também nos conhecimentos que traz o próprio pesquisador.  

A partir disso se pode datar, a preocupação aqui não é descobrir em que ano aconteceu 

determinado fenômeno, mas, sim em que relação social de produção está ancorada este 

determinado objeto. Nesta datação tenta-se identificar qual a relação de produção daquele 

objeto em determinado momento, se é capitalismo, escravocrata, imperialismo, etc.  

Com este movimento regressivo e, agora progressivo, temos a realização da dialética, 

temos o presente como a tese, a antítese que é a regressão e síntese que é o futuro. Mas logo o 

futuro se tornará presente e assim retorna todo o processo novamente dentro do método 

Lefebvriano de transformação constante. Trata-se da materialização das relações sociais que 

contém esta sociedade.  

Ainda dentro de uma perspectiva metodológica realizou-se uma revisão bibliográfica, 

considerando autores que trabalham com os conceitos já citados anteriormente referentes à 

forma, função e estrutura. Através desse método torna-se possível o entendimento da 

dinâmica de transformação do espaço que ocorre no bairro São Gonçalo, levando em 

consideração as mudanças nas formas, funções e na estrutura de tal localidade.   

 

4 Resultados e Discussões: A Visão dos Moradores com Relação ao Bairro 

Através dos dados coletados em campo torna-se possível perceber a dicotomia existente 

entre o do plano diretor e a visão dos moradores com relação à área do bairro São Gonçalo. 
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Inicialmente foram realizadas quarenta entrevistas com moradores em diferentes localidades 

do bairro. As perguntas eram simples e de respostas diretas, trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, que justifica a escolha por perguntas abertas e não um questionário fechado.   

A primeira indagação feita aos moradores perguntava sobre o nome do bairro onde mora. 

Nenhum dos entrevistados respondeu São Gonçalo. As respostas variaram de acordo com as 

diferentes localidades do bairro, a denominação mais lembrada foi a que corresponde à área 

do chamado bairro Nossa Senhora de Fátima, na sequência aparecem os bairro Ambrósio 

Perret e o Navegantes que se subdivide em três partes, os denominados Navegantes I, II e III.  

Ainda nessa lista aparecem os bairros Areal e Porto (conforme figura 3). Existem também 

outras denominações que são utilizadas dentro dos limites do bairro, dentre elas é possível 

citar o bairro Cruzeiro e também a área da Balsa. Nenhum dos moradores entrevistados disse 

que mora nessas localidades, mas citam as mesmas como bairros vizinhos. 

 

Figura 1: Bairros identificados pelos moradores na região administrativa São Gonçalo. 

 

Fonte: Entrevistas realizadas com os moradores do bairro São Gonçalo 

Data: Maio de 2014 

 

Depois de indagar sobre o nome do bairro, perguntamos aos moradores quais eram as 

localidades próximas à área do seu bairro. As respostas foram diversas, alguns moradores 

citaram mais de três localidades próximas.  
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Entre as localidades citadas as que mais aparecem correspondem ao bairro Navegantes 

e suas subdivisões, em seguida aparece o bairro Balsa, o Porto, o Cruzeiro e ainda o Centro e 

também o bairro Ambrósio Perret (conforme figura 4). 

 

Figura 2: Localidades citadas pelos moradores como áreas próximas as suas residências. 

 

Fonte: Entrevistas realizadas com os moradores do bairro São Gonçalo 

Data: Maio de 2014 
 

Na terceira pergunta da entrevista, os moradores foram questionados com relação ao 

conhecimento da existência do bairro São Gonçalo. Dos quarenta entrevistados, apenas seis 

disseram conhecer a denominação (conforme figura 5). Porém identificaram como São 

Gonçalo uma pequena área próxima ao canal onde fica o bairro Balsa, de acordo com a 

opinião e conhecimento dos moradores.  

No entanto, não sabiam que o bairro São Gonçalo englobava também as áreas 

identificadas como bairro Navegantes, Nossa Senhora de Fátima, Ambrósio Perret e outros. 

Este fator demonstra que os moradores não identificam a área do seu bairro como São 

Gonçalo.  

Analisando o resultado dessa pergunta, torna-se possível dizer que provavelmente os 

moradores não foram consultados ou mesmo avisados da formação e constituição dessa região 

25; 28% 

26; 29% 
7; 8% 

15; 17% 

12; 13% 

5; 5% 

Quais são as localidades próximas à área da 
sua residência? 

Navengantes 

Balsa 

Porto 

Cruzeiro 

Centro 

Ambrósio Perret 
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administrativa. Fica claro que a constituição da denominação São Gonçalo foi criada por uma 

equipe técnica que trabalhou na construção do Terceiro Plano Diretor de Pelotas. 

 

Figura 3: Apresenta porcentagem de moradores que conhecem o bairro São Gonçalo 

 

Fonte: Entrevistas realizadas com os moradores do bairro São Gonçalo 

Data: Maio de 2014 

 

 Quando questionados sobre a identidade relacionada a essa denominação, a maioria 

dos moradores respondeu que não se identifica com o nome São Gonçalo. Ou seja, vinte e 

nove entrevistados disseram que não aprovam a nova nomenclatura, por conta da confusão 

que essa troca pode gerar dentro do bairro. Os comerciantes entrevistados disseram que os 

nomes dos bairros e das ruas são confusos e que essa mudança poderia gerar mais confusão. 

 Por outro lado, onze moradores responderam que a unificação de todos os bairros em 

um só poderia ser uma boa solução para acabar com tantas divisões e confusões visivelmente 

presentes na área de uma forma geral. 

 Essas opiniões diversas demonstram como a configuração do bairro é confusa. 

Colocam em evidência as divergências da área e enfatiza as diferenças e também as diferentes 

formas de envolvimento com o bairro e suas identidades. 

 

6; 15% 

34; 85% 

Você conhece o Bairro São Gonçalo? 

Sim 

Não 
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Figura 4: Número de moradores que se identificam ou não se identificam com a denominação 

bairro São Gonçalo. 

 

Fonte: Entrevistas realizadas com os moradores do bairro São Gonçalo 

Data: Maio de 2014 

 

  A última questão da entrevista pergunta aos moradores se eles acham que São 

Gonçalo seria um bom nome para o seu bairro. Apesar da semelhança com a pergunta anterior 

alguns moradores que disseram não se identificar com a denominação, responderam que São 

Gonçalo seria um bom nome para o seu bairro se não interferisse diretamente nos seus limites.  

 Ao total, vinte e seis moradores disseram que São Gonçalo não seria um bom nome 

para identificar o bairro. Mas quatorze entrevistados disseram que sim que este seria um bom 

nome para caracterizar a área. 

 Alguns dos moradores que se posicionaram a favor da denominação, disseram não se 

importar propriamente com o nome do bairro. A maioria citou outros problemas como 

prioridade para intervenção do poder público e também destacaram que gostariam que outras 

questões com relação às condições de infraestrutura do bairro fossem resolvidas antes de 

qualquer discussão envolvendo o nome do bairro. 

 

 

11; 27% 

29; 73% 

Você se identifica com essa denominação? 

Sim  

Não 
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Figura 5: Número de moradores que aprovam ou desaprovam o nome São Gonçalo para seu 

bairro. 

 

Fonte: Entrevistas realizadas com os moradores do bairro São Gonçalo 

Data: Maio de 2014 
 

Após a realização da pesquisa de campo é possível confirmar a diferença significativa 

entre a visão dos moradores e a concepção imposta no plano diretor. Os quarenta 

entrevistados mostraram que não conhecem esta definição de bairro implantada pela 

administração da cidade.  

 A partir da análise dos dados podemos dizer que a realidade vivida pelos moradores do 

bairro não possui relação com as justificativas de criação dessa região administrativa. Isto 

porque, esta região administrativa foi criada com objetivo de unir e criar uma identidade para 

essa área da cidade que até 2008 não pertencia oficialmente a nenhum grande bairro de 

Pelotas. 

 De fato a região administrativa foi criada, mas até o momento não houve nenhuma 

mudança significativa na vida das pessoas que moram e que produzem o bairro. As mudanças 

identificadas na área do bairro são relacionadas ao seu crescimento residencial, intensificação 

da urbanização e de investimentos em empreendimentos imobiliários e comerciais. 

Atualmente o bairro é visto como uma área de ocupação e de expansão do centro da cidade. 

14; 35% 

26; 65% 

São Gonçalo seria um bom nome para o 
bairro onde você mora? 

Sim 

Não 
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 Por fim cabe ressaltar, que os moradores possuem uma concepção bem diferente do 

que os técnicos que gerenciam a cidade. Para os moradores o local do bairro se caracteriza 

como o seu lugar de origem, de vivência e de produção de relações.  

A valorização do local e da identidade criada e construída no dia-a-dia caracteriza o 

espaço vivido, destacado na obra de Lefebvre. O bairro não se caracteriza unicamente como 

um habitat. Mas sim como um local de apropriação e reprodução das relações sociais, ou seja, 

com o passar do tempo os moradores passam a habitar o lugar onde estão inseridos.  

Através da análise das entrevistas fica evidente que não existe uma identidade entre os 

moradores e a denominação bairro São Gonçalo. Este fator que caracteriza uma discrepância 

entre o espaço vivido pelos moradores e o espaço concebido estruturado pelos técnicos do 

plano diretor. 

Cabe destacar a importância de documentar e considerar a opinião e o sentimento dos 

moradores quando se pensa em planejamento. Isto de justifica, porque na verdade quem 

coloca em prática e executa as ações, são as pessoas que efetivamente pensam e produzem as 

relações sociais na cidade ou em qualquer outra dimensão espacial. 

 

5 Conclusões 

A pesquisa traz até o momento, uma análise pautada no método regressivo-progressivo. 

Inicialmente o texto aborda o bairro São Gonçalo enfatizando sua configuração atual. E 

posteriormente, nas entrevistas com os moradores podemos identificar outras características e 

denominações com relação ao bairro que são anteriores a criação nome São Gonçalo. 

Sendo assim, temos a realização do movimento regressivo que traz a tona características 

de outros períodos de existência do bairro que envolve toda a extensão ocupada pela região 

administrativa São Gonçalo. Este movimento regressivo identifica e potencializa a existência 

de sub-bairros identificados pelos moradores dentro da macrorregião administrativa São 

Gonçalo, criada e implementada pelo III Plano Diretor da cidade de Pelotas. 

Depois de realizar essa breve análise é possível identificar uma relação entre o espaço 

concebido e a concepção apresentada pelo plano administrativo da cidade. O mesmo acontece 

com o espaço vivido que possui uma forte identificação relacionada à opinião dos moradores 

em relação ao local estudado.   

De forma geral podemos dizer que o plano diretor representa o espaço concebido da 

cidade de Pelotas, para sua construção e efetivação houve uma mobilização de profissionais 

que trabalham na área de planejamento como os arquitetos, engenheiros e geógrafos, por 
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exemplo. Em contrapartida as entrevistas realizadas com os moradores da região 

administrativa São Gonçalo denotam uma apropriação e uma resistência às criações do plano 

diretor. Portanto a opinião dos moradores demonstra outra concepção de bairro considerando 

os limites da região administrativa.  

Os moradores identificam e indicam vários bairros diferentes dentro da região 

administrativa São Gonçalo. Ou seja, o espaço percebido e identificado pelos moradores é 

diferente da concepção apresentada no plano diretor. Esse fator mostra que os moradores 

representam o espaço vivido, ou seja, os moradores são aqueles que vivem e constroem o 

bairro todos os dias considerando o local, o lugar de sua existência e reprodução. 

Depois de discorrer acerca do espaço concebido e vivido e traçar um perfil de comparação 

dos mesmos com o plano diretor e o sentimento dos moradores, podemos dizer que o bairro 

São Gonçalo possui uma dimensão relacionada ao espaço vivido presente de forma 

significativa. 

Devemos lembrar que o objetivo da pesquisa visa dar maior importância ao sentimento 

dos moradores com relação à caracterização e identificação do bairro. Por isso, cabe ressaltar 

também que o plano do vivido tem maior relevância para o estudo do bairro se a ênfase 

estiver relacionada com os moradores que vivem, transformam e produzem as relações de 

existência que ocorrem no lugar, ou seja, no bairro. 
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Resumo 

 

Valendo-se da territorialidade como categoria epistemológica, o artigo propõe uma reflexão 

pautada pela dinâmica observada nos pontos de ônibus da área central de Pelotas. Com isso, a 

territorialidade urbana é apresentada não apenas enquanto a efetiva apropriação de frações do 

território da cidade, mas também como a tênue comunhão entre ações e espaços banais. Isso 

explica a reticência cotidiana de determinados territórios, especialmente quando respondem 

por espacialidades que dizem respeito àqueles cujo tapete da conjuntura social parece 

encobrir. Porém, a condição econômica não impede que os usuários do transporte coletivo 

imprimam uma identidade ao território (paisagem), mesmo se porventura não estabeleçam 

uma identidade com o território (lugar). Em linhas gerais, a territorialidade dos pontos de 

ônibus é a projeção de relações cotidianas num espaço público agenciado pelos mais pobres; 

dessa maneira, há nesses locais um sentido contra-hegemônico que parece ser mais bem 

captado nas cidades médias. 

 

Palavras-chave: Territorialidade. Pontos de ônibus. Cotidiano. 

 

 

Abstract  

 

Taking advantage of territoriality as epistemological category, the article proposes a reflection 

guided by the dynamics observed in the bus stops of the central area of Pelotas. With that, the 

urban territoriality is presented not only as the effective ownership of fractions of the territory 

of the city, but also as the tenuous communion between stocks and banal spaces. This 

explains the reticence of certain territories everyday, especially when you account for which 

relate to those whose spatialities rug in the social climate seems to cover it up. However, the 

economic condition does not prevent collective transport user to print an identity to the 

territory (landscape), even if perhaps not establish an identity whit the territory (place). 

Generally speaking, the territoriality of bus stops is the projection of everyday relations in a 

public space touted by the most poor; that way, there is a sense in these places what appears to 

be best counter-hegemonic captured in medium cities. 

 

Key-words: Territoriality. Bus stops. Everyday life. 
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1 Introdução 

 

O pano de fundo é discutir acerca do binômio território-territorialidade, não apenas por 

serem conceitos capazes de abordar diferentes realidades do cotidiano, mas também por 

constituírem um par dialético do qual afloram questões pertinentes à análise em geografia.  

Por seu turno, as lentes teóricas advogam em diferentes níveis de abstração os quais 

devem ser considerados numa pesquisa empírico-reflexiva que almeje um valor social liberto 

da parcialidade demagógica que arvora a imaginação vazia ao tempo que paralisa o 

pensamento transformador. 

Nesses termos, a contribuição de Saquet (2013, p. 159) é definidora do objeto de 

pesquisa na medida em que “há múltiplas atividades e territorialidades em nossa vida 

cotidiana”. Não à toa, pode-se entender que muitas atividades cotidianas se territorializam no 

espaço-tempo da prática social. 

Diante disso, os pontos de ônibus representam microdelimitações espaciais cuja 

apropriação delineia uma territorialidade de escala equivalente à amplitude da base física. De 

modo que a noção de território é adequada devido ao fato de que, 

 

Essa noção é denotativa de uma delimitação espacial, e, quando estabelecemos 
limites, estamos de fato criando uma separação e uma classificação das coisas que 

têm como parâmetro fundamental sua distribuição no espaço. Isso corresponde a 

dizer que o território é um conceito que atua como uma das chaves de acesso à 

interpretação de práticas sociais circunscritas a uma dada porção do espaço. O 

território é o limite dessas práticas, o terreno onde elas se concretizam e, muitas 

vezes, a condição para que elas existam. (GOMES, 2006 p. 136) 

 

Isso demonstra que a territorialidade pode surgir dos pequenos eventos da vida familiar 

e profissional; destarte, a apropriação dos pontos de ônibus na área central é prática social 

circunscrita a uma dada porção do espaço urbano. Portanto, esses pontos representam o 

terreno que torna possível o ato de pegar o ônibus; sendo, pois, a condição para a interface 

entre o usuário, o sistema de transporte coletivo e a cidade. 

Para Saquet (2013, p. 115), “o agir social é local, territorial e significa territorialidade”. 

Ou seja, todo o agir social é portador de uma espacialidade latente na constelação de 

atividades concretas da vida cotidiana. 
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Nessa perspectiva, o agir social é o leitmotiv da abordagem territorial porque “territórios 

são, no fundo, antes relações sociais projetadas no espaço que espaços concretos” (SOUZA, 

2009 p.65). E apesar de os pontos de ônibus representarem frações visíveis do espaço, a 

intenção é transpor a dimensão real-simbólica que lhes configura uma paisagem. 

 

Propomos, nesse caso, optar pela expressão “territorialidade” – já que não se trata do 

território em seu sentido pleno, ou seja, onde a sua “materialização” se torna 
imprescindível. Embora todo território tenha uma territorialidade (tanto no sentido 

abstrato de “qualidade ou condição de ser território” quanto no de sua dimensão 

real-simbólica), nem toda territorialidade – ou, se quisermos, também, aqui, 

espacialidade – possui um território, no sentido de sua efetiva realização material. 

(HAESBAERT, 2009, p.106) 

 

Essa efetiva realização material é condição para a espacialidade dos pontos de ônibus. 

Contudo, esses espaços servem tanto para reunir quanto dispersar as pessoas por 

estabelecerem uma apropriação mediada pelo jogo entre as motivações pessoais pautadas pela 

hora-normada de cada um e a circulação dos coletivos regulada pela hora-normativa das 

empresas de ônibus.   

Vê-se que no contexto da temporalidade da ação, os pontos de ônibus proporcionam 

uma apropriação de natureza transitória e permanente. É transitória no que diz respeito aos 

tempos individuais que condicionam a presença e a ausência de cada um nesses locais; mas é 

também permanente por apresentar-se mais ou menos constante ao longo das horas do dia.   

Por isso se justifica a opção de observar aqueles pontos que servem de retorno do centro 

para os bairros da cidade, pois são neles que efetivamente as pessoas “param” para esperar os 

respectivos coletivos. 

Além disso, a territorialidade dos pontos de ônibus demanda uma espécie de zoom 

empírico capaz de evidenciar o objeto a ser enfrentado, o que não significa reducionismo 

filosófico, mas o aumento de escala capaz de detalhar a dialética entre possíveis verticalidades 

“vindas de cima” e as horizontalidades do exercício da vida.  

Em torno dessa dialética, 

 

O tema das verticalidades e das horizontalidades pode comportar numerosas 

reinterpretações. Uma delas, refletindo o jogo contraditório entre essas categorias, é 
a verdadeira oposição existente entre a natureza das atividades Just-in-time, que 

trabalham com um relógio universal movido pela mais-valia universal, e a realidade 

das atividades que, juntas, constituem a vida cotidiana. (SANTOS, 2013 p. 126) 
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Na realidade o cotidiano é resultado e determinante de processos territoriais que 

emergem também das formas de uso do tempo vivido. Seja no ritmo único dado pelo relógio 

universal, seja na esquizofrenia das horas que marcam as modalidades de existência 

individual.  

Para Santos (2013, p. 127), “a vida cotidiana abrange várias temporalidades 

simultaneamente presentes, o que permite considerar, paralela e solidariamente, a existência 

de cada um e de todos, como, ao mesmo tempo, sua origem e finalidade.” 

Em Sobarzo Miño (2004, p.142), “o nível da realização da vida humana” transparece na 

apropriação do espaço que representa “as relações socioespacias produzidas pelo uso, nas 

práticas cotidianas que conformam o plano do vivido [...]”. Seguindo nessa linha, admite-se 

que “a vida cotidiana se realiza concretamente a partir de um conjunto de relações que 

contemplam ações, que, por sua vez, se desenrolam em espaços e tempos determinados e que 

encerram nossa vida, sem os quais ela não ocorreria.” (CARLOS, 2011 p. 55) 

Feito esse trajeto, conclui-se que a dinâmica dos pontos de ônibus na área central remete 

aos três momentos do espaço propostos por Henri Lefebvre. Nesse sentido, a apropriação é 

espaço de representação (o vivido) condicionado pela representação do espaço (o concebido) 

que, por sua vez, espelha e determina a prática espacial cotidiana (o percebido).  

E assim, “a territorialidade é o acontecer de todas as atividades cotidianas, seja no 

espaço do trabalho, do lazer, da igreja, da família, da escola, etc.” (SAQUET, 2013 p. 129). 

No ponto de ônibus, todos esses espaços estão potencialmente congregados enquanto 

espacialidades do cotidiano, notadamente dos de menor rendimento que têm no transporte 

coletivo urbano, muitas vezes, a única opção para deslocarem-se na cidade.  

 

2 Um espaço público territorializado     

 

Em amplo sentido, o fenômeno social da apropriação dos espaços públicos estabelece as 

territorialidades do cotidiano por meio dos usos que a sociedade imprime nesses locais. Dessa 

maneira, o espaço público é resultado e condicionante de espacialidades que dão concretude à 

vida das pessoas. 

Nessa perspectiva teórica, os pontos de ônibus são significantes espaciais que 

ressignificam pequenas frações do espaço público. Tal movimento integra o reino das 

atividades mais banais aonde a sociedade assume lenta, silenciosa e anonimamente os seus 

espaços de vida. 
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Assim, as relações sociais têm uma existência real na condição de uma experiência 

espacial concreta, nela se inscrevendo e realizando. Isto é, a análise da prática sócio-

espacial sinaliza que as relações sociais se materializam enquanto relações espaciais, 

o que significa dizer que a vida cotidiana se realiza num espaço/tempo possível de 

ser apropriado, vivido, representado. Enquanto modo de uso, o espaço varia ao 

longo do tempo específico e, sendo determinado pela realização da vida social, num 

determinado território, o que revela, em suas transformações, modificações 

importantes na sociedade. (CARLOS, 2011 pp. 57 - 58) 

 

É assim que os modos de apropriação estão na base da indissociabilidade entre o espaço 

e o tempo; isso porque o nível do cotidiano se realiza sobre uma base material modelada pelo 

ritmo das atividades humanas. Não há, pois, agir social fora dessa conjuntura na qual a 

temporalidade marca papel ativo na conformação diferenciada do território. 

Por outras palavras, as práticas sociais que estão diariamente circunscritas nos pontos de 

ônibus podem ser interpretadas como ações de territorialização que se concretizam numa 

escala temporal de breve ou brevíssima duração. Então, trata-se de uma territorialidade 

fortemente marcada pela multiplicidade de times inerentes ao exercício da vida. 

Por isso que enquanto modo de uso, o espaço varia ao longo do tempo especifico 

(tempo imediato ou tempo possível); porém, trata-se de uma variação de conteúdo o que não 

implica necessariamente numa mudança em termos do espaço específico (espaço imediato ou 

espaço possível). 

Fica claro que ali onde o poder público sinaliza uma parada, as práticas espaciais 

inscrevem códigos alternativos que fazem extrapolar o pragmatismo dos planejadores da 

cidade. Todavia, essa espécie de contra-arquitetura do vivido não impõe maiores alterações à 

configuração do concebido de modo que os pontos de ônibus seguem a função original, 

mesmo quando a apropriação social reinventa o todo percebido desses espaços.  

Com efeito, cada ser humano é um arquiteto do chamado acontecer diário, pois este, 

segundo Carlos (2011), é socialmente edificado “nas atividades mais banais que ligam os 

homens aos lugares e ao outro da relação social, marcado por um tempo determinado, em 

espaços circunscritos.” 

 

Nessa situação, o homem se apropria do mundo, ao se apropriar do espaço, com 

todos os seus sentidos, revelando a importância do corpo e do uso. O uso dos lugares 

de realização da vida, através do corpo (o próprio corpo como extensão do espaço) e 

de todos os sentidos humanos, realiza a ação humana produzindo um mundo real e 

concreto, delimitando e imprimindo os “rastros” da civilização com seus conteúdos 

históricos. (CARLOS, 2011 p. 56)  
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Põe-se à luz o movimento dialético entre aparência e essência da paisagem na medida 

em que ao se apropriarem dos pontos de ônibus, as pessoas emprestam conteúdos concretos a 

essas formas abstratas. E no estático faz-se o movimento.  

O fato é que ao pararem nos abrigos, os usuários do transporte coletivo esboçam um 

mapa visual que determina a identidade desses microterritórios, ou seja, da territorialização de 

frações do espaço público surge a paisagem específica dos pontos de ônibus. Essa é a essência 

do equilíbrio diário entre uma dinâmica esperada e outra imprevisível a qual pode ser 

expressa da seguinte maneira:   

 

A autonomia da forma, ou a determinação dela sobre o comportamento, deveria agir 
no controle e na previsão de atitudes e nas maneiras de viver esse espaço. A prática, 

no entanto, não cessa de demonstrar que a vida social escapa amplamente desses 

quadros normativos e morfológicos e se reapropria deles com uma enorme 

imaginação e uma incomensurável variedade de métodos. É preciso admitir: nossa 

capacidade de antecipação é bastante limitada. (GOMES, 2013 pp. 194 - 195) 

 

Por isso dependendo da hora do dia, ou do dia da semana, a observação vai mostrar um 

determinado momento do cotidiano. É o tempo da vida espacializado nos pontos de ônibus o 

que evidencia uma unidade entre a mobilidade humana e o equipamento urbano estacionário. 

 

3 Zoom empírico: a escala da paisagem 

 

A paisagem dos pontos de ônibus na área central da cidade revela ao olhar uma espécie 

de “instantâneo” registro de um momento do microcosmo diário de pessoas cujas limitações 

econômicas as fazem habitues desses locais.  

No panorama observado aparecem estudantes, aposentados, trabalhadores formais e 

informais e os desempregados que ainda têm como pagar o valor da passagem. Em maior ou 

menor medida, são todos homens e mulheres pertencentes ao conjunto social que abarca a 

maior parte da população brasileira: o grupo dos chamados pobres urbanos. 

Esse contingente humano põe em marcha uma passividade atuante que se desdobra em 

acontecer residual nos interstícios dos eventos que interessam à monetarização do cotidiano. 

De modo que os mais pobres são informantes do que é discernível na hipertrofia visual do 

discurso hegemônico.  

Os pontos de ônibus representam uma materialidade que sustenta relações entre pessoas 

e entre estas e a rua. É, pois, a um espaço público possível que esta paisagem se reporta dando 

visibilidade a ações que de tão corriqueiras tendem, no mais das vezes, a tornarem-se opacas. 
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Todavia, quando uma prática social se torna o traço unitivo entre o espaço e o tempo, 

aparecem as territorialidades do cotidiano as quais detêm indiscutivelmente uma dimensão 

pública que permite à geografia, 

 

pensar o espaço público como um lugar concreto de realização da vida na cidade, 

como espaço-tempo da prática social, lugar da reunião e do encontro com o outro, o 

que significa que seu sentido é o da alteridade, em que a história particular de cada 

um pode realizar-se enquanto história coletiva muito mais do que simples 

localização da ação. Permite também pensar que o espaço público se define pela 

relação e não pela forma. (CARLOS, 2011, p. 133) 

 

Encontrar os outros no abrigo de ônibus equivale a congregar a pluralidade existencial 

num mesmo espaço-tempo de apropriação singular. Mas a despeito da comunhão entre a 

subjetividade do espírito humano e a concretude da interação social, o imperativo do dinheiro 

subjaz na configuração dos espaços públicos.  

Quer dizer, a condição econômica de cada um conforma os espaços de realização da 

vida por meio de uma equiparação de classes que funciona como coordenada social da 

territorialização fragmentada da cidade. 

Pari passu, quando se diz que as relações são definidoras do espaço público, 

implicitamente se afirma que “os territórios são produzidos espaço-temporalmente pelo 

exercício do poder por determinado grupo ou classe social, ou seja, pelas territorialidades 

cotidianas. (SAQUET, 2013 p. 127) 

Sem sair do ponto, pode-se falar de um poder temporário marcado pela ocupação dessas 

ínfimas frações territoriais. Ou seja, as paradas de ônibus se tornam pedaços de cidade 

expropriados do todo (e de todos!) pela presença física dos usuários do transporte coletivo 

urbano.  

Nesses termos,   

 

Partindo da definição de apropriação como uma dimensão do uso dos espaços, no 

sentido de uma privatização do espaço público na escala do corpo dos usuários 

(privatização corporal), vemos que dificilmente alguém alcança a experiência do uso 

e da apropriação cotidiana de toda a cidade, pois em função das trajetórias habituais 

a cidade será apropriada de forma parcial e fragmentada. Assim, para cada usuário 

existem “pedaços” de cidade apropriada. (SOBARZO MIÑO, 2004 p.151) 

 

Os poderes do cotidiano estão na base das relações sociais fixadas no espaço. No caso 

dos pontos de ônibus não é diferente embora se deva destacar o protagonismo da 

temporalidade o que reafirma a interlocução com o tempo empírico da prática social 

cotidiana.  
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Devido a isso, 

 

Não há, na verdade, paisagem parada, inerme, e se usamos este conceito é apenas 

como recurso analítico. A paisagem é materialidade, formada por objetos materiais e 

não-materiais. A vida é sinônimo de relações sociais, e estas não são possíveis sem a 

materialidade, a qual fixa relações sociais do passado. Logo, a materialidade 

construída vai ser fonte de relações sociais, que também se dão por intermédio dos 
objetos. Estes podem ser sujeitos de diferentes relações sociais (SANTOS, 1991, 

pp.71 - 72). 

 

Variação do mesmo tema é a verdadeira privatização dos abrigos de ônibus por parte de 

trabalhadores informais que veem na concentração diária de pessoas nesses locais boas 

oportunidades de negócios.  Há vendedores ambulantes oferecendo um mix de produtos que 

vai desde garrafas de água mineral, passando por alimentos industrializados e chega até a 

alguns artigos de utilidade doméstica que parecem ignorar o tempo e as novas tecnologias; 

sem falar das banquinhas de compra e venda de vales-transporte que disputam o espaço com 

usuários de ônibus e outros pedestres.  

Desse modo as práticas sociais re-criam o encontro no espaço público como produto de 

uma ordem próxima que parece se constituir em mecanismo social de resistência frente à 

ordem distante de uma estratégia global preconizada por Lefebvre (2010, p. 32), na qual “uns 

farão entrar para a prática e concretizarão em ato a sociedade de consumo dirigida”.  

É possível concluir que se por um lado a cidade se verticaliza a partir das ações dos 

“macroatores”, por outro ela se horizontaliza na banalidade cotidiana que vivifica o “meio 

geográfico local”. Isso se deve ao fato de que “o modelo hegemônico é planejado para ser, em 

sua ação individual, indiferente ao seu entorno. Mas este de algum modo se opõe à plenitude 

dessa hegemonia.” (SANTOS, 2013 p. 107) 

Chega-se a um ponto: a amplitude geográfica das mudanças determinadas pelo processo 

de globalização estabelece um jogo des-continuo de oposições e confrontos no qual a 

totalidade se individualiza por meio da análise do local, enquanto a individualidade se totaliza 

através da compreensão do global.  

 

4 Por uma “territorialidade ativa”  

 
Há uma conjugação diária entre a sociedade urbana e o ambiente material da cidade; 

logo, a dinâmica dos pontos de ônibus observados parece sintetizar o cotidiano enquanto 

categoria da existência humana na medida em que cada pedaço da cidade pode-se tornar um 

fragmento espacial de sociabilidade. 
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O que transmuta um espaço construído em fragmento de sociabilidade é a possibilidade 

de essa porção material ser apropriada pelo uso. Dessa maneira, é no espaço público que se 

pode aproximar esse fenômeno de coadaptação recíproca e contínua que se dá entre as 

pessoas e as diversas paisagens representativas da rua como território potencialmente aberto à 

interação social. 

Sendo assim, um ponto de ônibus é aberto (e se abre) como cenário para a atuação 

cotidiana; mas não só de usuários do transporte coletivo, como também de passantes e de toda 

a sorte de cenas interpessoais interpretando nas paradas muito além do roteiro pragmático dos 

planos diretores.  

Diante dessa questão, o corpo social não pode ser reduzido a uma simples soma de 

membros individuais que possa escamotear o sentido de contrarroteiro que cada um articula 

através das relações sociais.  

Isso demonstra que quando a vida se manifesta há um recuo das estratégias standards 

do planejamento urbano de maneira que determinado espaço só adquire o sentido de público 

mediante as relações sociais que ocorrem na simultaneidade dos usos reais projetados em cada 

“pedaço” da cidade. .Nessa direção, 

 

As proximidades da reunião e do encontro não significam proximidade do outro, 
estar ao lado do outro, mas relação dialética do sujeito com o outro da relação. Por 

isso, é possível também afirmar que nem todos os espaços de usos públicos podem 

ser construídos a priori nas cidades. Se a cidade é, em si o lugar da vida, ela 

contempla a possibilidade de que todos os seus lugares sejam passíveis de serem 

apropriados como lugares de constituição  

de sociabilidade. (CARLOS, 2011 p. 133) 

 

 

Portanto, os pontos de ônibus representam microespaços de interação social que 

contemplam as subjetividades do encontro com o outro. São territorializações de um tipo de 

proximidade compulsória que é apenas parcialmente concebida, mas plenamente processada 

como espaço de vida. 

E mesmo sendo verdadeira a negação do outro, é também indiscutível que o estar 

próximo do outro abranda as indiferenças; por isso se pode dizer que quanto mais reduzida for 

uma base espacial tanto maior será a possibilidade de entrar em cena a solidariedade humana. 

O que contrasta, por exemplo, com o ambiente criado nas redes sociais onde (?) a alteridade 

perde o sentido, pois esse acontecer virtual é mais uma fábula da modernidade líquida. 
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O certo é que no cotidiano solidifica-se o espaço real em que “a matéria e a ideia, em 

unidade, estão em movimento constante, no qual, há superações e interações territoriais” 

(SAQUET, 2013 p. 161). Quer dizer, as relações sociais se exprimem através da materialidade 

do espaço sobre a qual a temporalidade esboça os movimentos típicos do acontecer diário. 

 Conclui-se, assim, que a dinâmica nos pontos de ônibus da área central expõe 

atividades inerentes à vida cotidiana, o que é revelador da existência de “uma materialidade 

por meio do território como produção humana em ato” (CARLOS, 2011 p. 58). 

Nesse sentido, a mediação das formas arquitetônicas é preponderante das ações nos 

diferentes espaços públicos da cidade, porém é preciso considerar o território urbano como a 

soma não-matemática das múltiplas operações sociais que se projetam sobre as diferentes 

fatias do espaço.  

E dessa lógica dialética entre sociedade e paisagem, resulta o caráter ativo das 

territorialidades do cotidiano. As palavras de Dematteis, ainda que pensadas em outra 

circunstância de análise, parecem resumir bem essa reflexão: 

 

É o ponto de vista que nos impediu de tratar o território como simples objeto 

material e, ao mesmo tempo, nos condiciona a compreender, como relações sociais 

de produção, as interações sociais que se estabelecem no espaço em escalas 

diferentes. Dessa forma, a materialidade do território não está na sua percepção e 

descrição mais banal e superficial, efetivada no século passado através de uma 

geografia não reflexiva de derivação positivista. Ao contrário, a materialidade do 
território exprime-se nas relações intersubjetivas derivadas, em última instância, da 

necessidade de produzir e de viver que, ligando os sujeitos humanos à materialidade 

do ambiente, provoca interações entre si, como membros de uma sociedade. O 

território, assim, resulta como meio e processo de relações sociais. Essas relações 

sociais que são, ao mesmo tempo, materiais, substantivam o território. 

(DEMATTEIS apud SAQUET, 2013 p. 08) 

 

Tentando sintetizar, a forma construída dos pontos de ônibus é fundamental para a 

existência do universo de relações humanas que a cada dia renasce na arquitetura desses 

objetos geográficos. Por seu turno, a apropriação do espaço só ocorre quando há algo passível 

de ser apropriado pelo uso, o qual, ao contrário da forma, não pode ser planejado a pleno. 

 Sem diminuir a importância da dimensão material do território, é preciso lembrar de 

que o agir social é a seiva da paisagem transmutada em territorialidade; isto é, a 

multidimensionalidade das relações sociais integra homens e mulheres com a base física 

imediata, seja no espaço do trabalho, do lazer, da igreja, da família, da escola, da rua e, 

também, dos pontos de ônibus. 
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Como assevera Lefebvre (2010, p. 91), “não há forma sem conteúdo, não há conteúdo 

sem forma. Aquilo que se oferece à análise é sempre uma unidade entre a forma e o 

conteúdo.” Reitera-se com esse postulado que a morfologia do aparente é condição para se 

distinguir as territorialidades do espaço social; logo, o visível é indispensável à análise e ao 

entendimento dos fenômenos na essência. 

 

5 Considerações pontuais  

 

É oportuno registrar (advertir) que a proposta apresentada encontra-se na chamada fase 

exploratória da pesquisa, de maneira que algumas das questões suscitadas ainda não 

asseguram um melhor termo. Uma das causas dessa lacuna é, talvez, a relativa escassez de 

trabalhos de campo os quais têm grande importância para a dialética entre a dimensão 

empírica e o plano das ideias.   

No entanto, entende-se que a produção do conhecimento não depende só de 

constatações Just-in-time, mas também de perspectivas futuras que autorizem a colocar entre 

aspas quaisquer “questões em aberto”, ainda que estas sejam comuns nos primeiros ensaios 

teóricos de um estudo desta natureza.   

Ressalva feita, a dinâmica nos pontos de ônibus do centro da cidade foi observada 

através das lentes epistemológicas do território-territorialidade. A escolha desses conceitos-

chave decorreu das possibilidades operacionais que permitem à geografia articular ações do 

cotidiano imediato e banal com aspectos da realidade distante e global.  

Assim sendo, os pontos de ônibus demonstram replicar na prática muitas discussões 

teóricas ao constituírem espacialidades ativas na tessitura territorial da cidade. Isso decorre, 

em boa medida, das múltiplas atividades que diariamente se inscrevem nessas 

microdelimitações espaciais. 

Com efeito, a noção de território é denotativa de uma delimitação espacial que 

conforma o terreno onde as práticas sociais se concretizam. O que não quer dizer 

emuralhamento do agir social, pois as temporalidades flexionam o território definindo-o mais 

pela permeabilidade das relações do que pela dureza das formas.  

Nesse sentido, a dinâmica dos pontos de ônibus tem uma existência real na condição de 

territorialidades concretizadas; ou seja, as paradas são “pedaços” do espaço público 

ressignificados pelos usos do cotidiano num movimento que conjuga o espaço e o tempo da 

realização da vida.  
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Ao cabo, trata-se de um mover semântico enquanto o traço unitivo entre a sociedade e a 

materialidade do ambiente construído; portanto os abrigos de ônibus não podem ser geridos 

tão-somente como pontos de embarque e desembarque de passageiros na medida em que são 

verdadeiros microespaços públicos configurados pela intersubjetividade das interações 

sociais. 

Em tal contexto, o cotidiano aparece como a mise-en-scène de práticas sociais 

projetadas num espaço-tempo; e mais do que revelar condições postas, esse acontecer diário 

descortina um universo de múltiplas e contínuas ações marcadas pela criatividade humana que 

dispõe a realização da vida.  

A apropriação do espaço público estabelece a dialética entre a concretude dos poderes 

do cotidiano e o abstracionismo das normas legais que tentam regular os usos das diversas 

frações da cidade. Igualmente, quando a vida se manifesta nos objetos geográficos tangíveis, 

surgem conteúdos re-definidores das concepções acerca da morfologia urbana.  

De modo que o pronto está sempre inacabado quando o fator humano é uma (in) 

variável do processo; sendo esse o principio fundamental da constituição das territorialidades 

do cotidiano cujo caráter ativo não deixa de sinalizar para uma libertação - sempre 

relativizada - dos grilhões monetários e informacionais.  

Os pontos de ônibus estão integrados à paisagem urbana enquanto porções de espaço 

público que acolhem um fluxo permanente de pessoas, o que denota uma espécie de 

espacialidade hibridizada e proporcional às horas de maior movimento quando esses trechos 

da calçada ganham feições de praça e passam a fomentar um espaço público de uso possível, 

notadamente dos mais pobres.  

Isso indica uma pauta de interesse social ao se admitir que os usuários de ônibus, via de 

regra, são homens e mulheres que têm cada vez mais reduzidas suas possibilidades de lazer 

dentro da cidade, mas que não deixam de acalentar o desejo de responder aos chamados dessa 

necessidade básica.  

É necessário, portanto, conceber o ambiente dos abrigos de ônibus como cenários de 

apropriação social que sejam capazes de, pelo mínimo, proporcionar algum conforto a essa 

considerável parcela da população urbana que mensalmente compromete parte dos 

rendimentos no custeio das tarifas do transporte coletivo. 
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Resumo 

 

Para compreendermos como ocorreu a produção do espaço urbano do Loteamento Ceval é 

mister que nos reportemos aos agentes modeladores do espaço que, são definidos como: os 

proprietários dos meios de produção; os proprietários fundiários; os promotores imobiliários; 

o Estado e os grupos sociais excluídos. A problemática em questão está particularmente na 

produção do espaço urbano que não ocorre de forma pacífica e igualitária, pois os interesses 

que envolvem os incluídos (valor de troca) em relação à terra urbana, não são os mesmos dos 

excluídos (valor de uso) causando divergências. Principalmente, porque os incluídos detêm o 

capital e os excluídos o trabalho. Assim, pode-se dizer que a produção do espaço do 

Loteamento Ceval baseou-se na busca dos grupos sociais excluídos por melhores condições 

de moradia e infraesturura, visando uma vida digna e mais igualitária no espaço urbano.  

Palavras-chave: Produção do espaço urbano. Agentes modeladores. Loteamento Ceval 

Abstract 

 

To understand how ocurred the production of urban space of Ceval Allotment, is necessary 

that  us refer to the  modelers agents in the space, are defined as owners: of the means of 

production; the landowners; property developers; the state and excluded social groups. The 

issue is particularly problematic in the production of urban space that does not occur in a 

peaceful and equitable manner, because the interests involving the included (exchange value) 

in relation to urban land, are not the same that excluded (use value) causing divergences. 

Mainly because the included possess the capital and the excluded  the work. Thus, it can be 

said that the production of space Ceval Allotment, was based on the pursuit of social groups 

excluded of better housing and infrastructure, towards a dignified and egalitarian life in the 

urban space. 

Keywords: production of urban space, modelers agents, Ceval Allotment  

 

 

 Introdução 

 

O trabalho tem por finalidade discutir sobre a produção do espaço urbano, mais 

especificamente, sobre o Loteamento Ceval na cidade de Pelotas-RS. Para realização da 

pesquisa, primeiramente, buscou-se fazer um levantamento de literaturas que trabalhassem 

com a temática da produção do espaço urbano. Sabe-se que, o trabalho concentra-se na área 

da geografia urbana, e que esta se preocupa com as questões do espaço urbano, uma dessas 
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questões é compreender como o espaço urbano é produzido. Diante disso, tornou-se 

importante destacar, o papel dos agentes modeladores que produzem o espaço urbano, que 

são: os proprietários dos meios de produção; os proprietários fundiários; os promotores 

imobiliários; o Estado e os grupos sociais excluídos.  

Num segundo momento, aborda-se sobre a metodologia utilizada para o trabalho que 

foi escolhida. Assim, escolheu-se a pesquisa qualitativa, que consistiu em: pesquisa de campo, 

entrevistas semi estruturadas com informantes qualificados, anotações em caderneta de campo 

e registros fotográficos. 

No terceiro momento, destaca-se o estudo de caso, que tem como objetivo mostrar 

como ocorreu a produção do espaço urbano do Loteamento Ceval. Assim, esse momento se 

dividirá em dois outros que serão: a ocupação da área e a criação do loteamento. 

Por fim, se apresentará os resultados e discussões que tratarão de apontar, os agentes 

modeladores envolvidos na produção do espaço urbano do Loteamento Ceval. 

 

2  Referencial teórico 

 

2.1 A Produção do Espaço Urbano 

   

Para que se compreenda como ocorreu a produção do espaço urbano do Loteamento 

Ceval, é necessário que entendamos como ocorre a produção do espaço urbano. Por esse 

motivo, buscamos na literatura principalmente, nos autores que trabalham com a geografia 

urbana o que é o espaço urbano, logo como este é produzido. 

Para Corrêa (1995, p. 50) o espaço urbano é: 

O 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 serviço 

e de gestão; áreas industriais e áreas residenciais, distintas em termos de forma e 

conteúdo social; áreas de lazer; e, entre outras, aquelas de reserva para futura 

expansão. Este conjunto de usos da terra é a organização espacial da cidade ou 

simplesmente o espaço urbano fragmentado. Eis o que é espaço urbano: 

fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos e 

campo de lutas. É assim a própria sociedade em uma de suas dimensões, aquela mais 

aparente, materializada nas formas espaciais.  

 

   De acordo com Carlos (1994, p. 36), perceberemos o espaço, também, como a 

história de como os homens, ao produzirem sua existência, o fazem como espaço da 

produção, da circulação, da troca, do consumo. Logo, convém admitir que cada vez mais o 
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espaço urbano, a partir da subordinação acelerada da apropriação e das maneiras de uso ao 

mercado, é destinado à troca. Em virtude disso, Carlos (2001, p. 38) afirma que: 

O comprador de um terreno ou de uma casa na cidade continua comprando um valor 

de uso; apesar de a casa ser mercantilizada, o valor de uso e o valor de troca se 

encontram em uma relação dialética em que nenhum dos pólos desaparece. 

A cidade associada ao valor de uso e de troca pode ser explicada, de maneira que ao 

mesmo tempo que se busca um lugar para a moradia  (valor de uso), têm-se sempre a intenção 

de que esse lugar se valorize (valor de troca) com o tempo. Isto pode ocorrer devido a 

instalação de um shopping, de um hipermercado, entre outros. Pode haver uma valorização 

dessa área que impulsione o mercado imobiliário e consequentemente a venda desses terrenos 

por um preço mais elevado. Desse modo a cidade torna-se mercadoria frente a economia 

capitalista que move nossa sociedade. 

Conforme Carlos (1994, p. 24): 

Se de um lado o espaço é condição tanto da reprodução do capital quanto da vida 

humana, de outro ele é produto e nesse sentido trabalho materializado. Ao produzir 

suas condições de vida, a partir das relações capital-trabalho, a sociedade como um 
todo, produz o espaço e com ele um modo de vida, de pensar, de sentir. 

Referindo-se ao trabalho e capital, é importante colocar que ambos constituem um 

par dialético e indissociável. Estes caminham juntos de mãos dadas, mas são divergentes 

quanto a sua diferenciação entre um e outro. O capital está concentrado nas mãos da classe 

dominante, estes detêm o capital caracterizando-se como a classe capitalista, diferentemente 

da classe proletária que detêm a mão de obra - o trabalho. Entende-se que, o capitalista 

precisa da mão de obra para produção e o proletário vende essa mão de obra em troca de um 

salário. O excedente ou a mais-valia que o proletário produz é o lucro do capitalista. Essa é a 

lógica do sistema capitalista monopolista: a obtenção de lucro.  

O homem vive sob o jugo do sistema capitalista, por isso, o seu modo de viver, 

pensar e sentir condiciona-se a está lógica imposta à sociedade. O modo de viver diferenciado 

das classes sociais está desenhado nas cidades na forma da fragmentação, ou  melhor, 

segregação espacial. Os grupos sociais excluídos produtores do espaço urbano são as 

principais vítimas do sistema capitalista pois, no espaço urbano localizam-se nas áreas onde 

há riscos ambientais e não possuem amenidades.  
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Para Santos (2008, p. 45): 

A produção do espaço urbano está intimamente ligada ao jogo de interesses entre os 

seus agentes e partícipes, fruto das relações simbólicas e contraditórias do 

capitalismo em suas múltiplas facetas. O espaço urbano é artificial, é construído no 

meio antes natural e, em seguida manipulado numa teia de ações sociais, onde as 

relações entre os atores envolvidos nem sempre resultarão na aplicabilidade das 

soluções que visem os anseios da maioria.  

 

Entende-se com isso, que a grande maioria é representada pelos mais vulneráveis, 

logo os menos abastados, os quais estão imbuídos de muitas necessidades e anseios 

principalmente pelo acesso e direito à uma moradia digna. Essa escolha limitada quanto ao 

acesso à terra, está vinculado ao sistema capitalista que transformou a terra em mercadoria.  

No item seguinte saberemos como os agentes modeladores do espaço agem sobre o 

urbano. Pois, estes são os produtores do espaço urbano. 

 

2.2  Os Agentes Modeladores do Espaço Urbano 

 

Os agentes modeladores do espaço urbano constituem o grupo que age sob o solo 

urbano, isto é, ocupa e usa o espaço urbano. De outro modo, são os agentes que produzem a 

fragmentação e articulação do espaço urbano. Pois, organizam espacialmente o urbano, que 

podem ser através da incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação do uso do 

solo, deterioração de certas áreas, renovação urbana, realocação de infraestrutura promovendo 

ou não a mudança social e econômica de determinadas áreas.  A produção do espaço urbano 

do Loteamento Ceval que era um espaço fabril e hoje é um espaço de moradia teve a ação de 

alguns dos agentes modeladores que modificaram aquele espaço, salienta-se os proprietários 

dos meios de produção e os grupos sociais excluídos. Pode-se dizer, que no passado o agente 

envolvido era o proprietário dos meios de produção, pois havia uma fábrica o qual exigia uma 

extensa área de terra. Com o passar dos anos e o fechamento da fábrica a área tornou-se 

obsoleta. A ocupação da área pelo grupos sociais excluídos deu-se devido as precárias 

condições de moradia que viviam anteriormente os moradores do Loteamento Ceval.  

O professor Roberto L. Corrêa subdivide os agentes modeladores do espaço em 5 

grupos os quais veremos a seguir: 

Os proprietários dos meios de produção são grandes consumidores de espaço, pois 

necessitam de terrenos amplos e baratos que contribuam locacionalmente com as atividades 

de suas empresas.  Pode-se dizer, que estes foram os produtores do espaço fabril, anterior ao 

espaço de moradia do Loteamento Ceval. 
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Os proprietários fundiários, atuam para obterem a maior renda fundiária de suas 

propriedades, pois a intenção é que as terras possuem o maior valor possível, sendo 

principalmente para uso comercial ou residencial de alto padrão. Subentende-se que, estão 

mais preocupados com o valor de troca da terra do que com o valor de uso.  

Os promotores imobiliários, entende-se um conjunto de agentes que realizam, as 

seguintes operações de financiamento; estudo técnico; construção e  comercialização do 

imóvel, isto é,  transformam o capital-mercadoria em capital-dinheiro, acrescido de lucro.  

O Estado atua na organização espacial da cidade. Sua atuação tem sido complexa e 

variável tanto no tempo como no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é parte 

constituinte (CORRÊA, 1995, p. 24).  

Os grupos sociais excluídos são aqueles que não possuem renda para pagar o aluguel 

de uma habitação digna e muito menos para comprar um imóvel. Este é um dos fatores, que 

ao lado do desemprego, doenças, subnutrição, delineiam a situação social dos grupos 

excluídos. Esses grupos são caracterizados como pobres urbanos, pois o acesso à terra é 

limitado, ou praticamente inexiste. O sistema capitalista os expurga para as bordas do tecido 

urbano, ou melhor, para os lugares mais insalubres onde há riscos ambientais, como 

deslizamentos de terra, enchentes.  

 

3   Metodologia  

A metodologia escolhida para o estudo é a pesquisa qualitativa, pois esta preza 

analisar o fenômeno de um modo completo e dinâmico, não somente quantificando, mas indo 

além visando sempre a análise da realidade. Busca-se, compreender a realidade e, sem dúvida, 

não bastam apenas as leituras, é preciso participar e fazer pesquisas sobre a realidade 

(RODRIGUES, 1991, pág. 10).  

Assim, para  que esse trabalho fosse feito, realizou-se:  

A pesquisa de campo no Loteamento Ceval, com duração de aproximadamente de 2 

meses, que consistiu em: conversas informais para aproximação da comunidade e 

conhecimento da área de estudo. Assim, como foram feitas anotações em caderneta de campo 

e registros fotográficos. 

             Além disso, foram feitas duas entrevistas semi-estruturadas com os moradores mais 

antigos do loteamento, isto é, os que participaram da ocupação da área. Estas informantes 

qualificadas são: a líder da comunidade, que chamaremos de moradora A, e a outra é uma 

moradora indicada pela líder, que chamaremos de moradora B. Na entrevista foi perguntado 
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para ambas como ocorreu a ocupação, como souberam que havia essa área desocupada, o 

número de famílias que se locomoveram para a área, se a prefeitura contribuiu para que 

permanecessem ou retirassem-se. Adotou-se uma postura de ouvinte que não interferisse no 

relato das entrevistadas. 

 

4   Estudo de caso 

 

4.1 A Produção do Espaço Urbano do Loteamento Ceval  

 

4.1.1   A ocupação da área 

 

 

A área onde localiza-se o Loteamento Ceval, pertencia a uma empresa
1
, a qual 

podemos dizer que era a proprietária dos meios de produção, conforme Corrêa (1989) esta 

também produzia o espaço urbano. A fábrica encerrou suas atividades na cidade na década de 

90 séc. XX, e não mais houve nenhuma outra função a ser desempenhada naquele espaço. Por 

volta de 2002, os moradores localizados às margens do Canal São Gonçalo - mais 

especificamente no entroncamento da Av. Viscondessa da Graça- bairro Simões Lopes- e da 

BR-392, rodovia que liga Pelotas à Rio Grande - iniciaram uma mobilização para 

apropriarem-se do terreno da área da Ceval, pois o motivo principal para a ocupação, eram as 

constantes enchentes que atingiam as moradias.  

Segundo relato da moradora A: 

 

Eu dei uma averiguada na área já sabia que tinha esse lugar aqui, porque a  

gente morava aqui perto. Mas eles queriam nos colocar num lugar longe ofereceram 

terreno pra nós na Sanga Funda, Pestano, nesses lugar bem longe, mas a gente não 

quis porque a gente tem cavalo ai não tem como. Ai eu disse pra eles que a gente 

queria esse aqui.  Passou uns dias e a gente invadiu, veio umas 5 ou 6 famílias lá da 

baixada.  

 

 

Percebe-se no relato da moradora que, a ocupação dessa área era justamente para um 

fim, uma moradia, um lugar digno em que pudessem, viver suas vidas adequadamente. Os 

lugares longes citados pela moradora localizam-se no norte da cidade de Pelotas. A área da 

                                                
1
 Segundo a pesquisa de Maria de Fátima S. da Vara sobre o Loteamento Ceval, a área onde está localizado o 

loteamento pertencia a empresa Bunge Alimentos, antiga Ceval, e foi comprada pela Prefeitura Municipal de 

Pelotas. O local estava destinado para a construção de apartamentos objetivando moradias para a classe média, 

segundo o relato da arquiteta Marta da Rosa e Silva que trabalhava na época, na Secretaria Municipal de 

Urbanismo (SEUrb). 
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Ceval escolhida pelos moradores localiza-se ao sul, muito próximo ao centro da cidade. A não 

aceitação para habitar esses lugares distantes era justamente por causa dos animais que 

servem para puxar as carroças com materiais reciclados, coletados pelos moradores. Caso 

estes fossem afastados para muito longe, não teria como chegar no centro da cidade e realizar 

a coleta devido a distância que deveria ser percorrida pelos animais. 

A moradora A ainda relata que: “teve uma professora da católica que fazia trabalho 

com nós na baixada que nos ajudou e disse que ela não podia se meter mas que a invadisse, 

ai a gente invadiu e veio pra cá”. Além dessa professora a moradora relata que o Paulo Oppa 

era secretário da habitação na época e que este também ajudou para que eles permanecessem 

na área. 

Percebe-se que, num primeiro momento agiam naquele espaço os proprietários dos 

meios de produção que eram donos da fábrica, num segundo momento o poder público que 

adquiriu a área e por fim os grupos sociais excluídos que usufruiriam do espaço de moradia.  

O relato da moradora B explica que:  

 

Viemo pra cá, montemo as barraca deu um temporal disgraçado a água corria pra 

dentro das barraca que a gente não sabia o que era pior, a gente passou bastante 

trabalho também aqui, até ganhar essas casinhas, passou trabalho. 

 

Sabe-se que, o relato da moradora nos remete a pensar na dificuldade que os grupos 

excluídos passam para terem acesso à uma moradia. Estes moradores do Ceval, moravam em 

um lugar nas bordas do tecido urbano e para adentrar ao urbano, buscando o direito à cidade, 

percebe-se, o quão dura foi a luta e o sofrimento o qual passaram.  

Do momento da ocupação do terreno em 2002 até por volta de 2006, os moradores 

viveram sem assistência do poder público local, pois, não havia infra- estrutura e as moradias 

eram casebres de madeira (Fig. 1). Com isso, devido não possuir energia elétrica no terreno, o 

atual Loteamento Ceval, era chamado de Vila Fantasma, porque os moradores utilizavam 

velas para iluminar a  total escuridão. 
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Figura 1: Casebres improvisados após a ocupação da área   

Fonte: Eneida Rodrigues Tavares, 2004 

 

Mediante todas as dificuldades a moradora B coloca que:  

 
A água nós não tinha pegava ali da vizinha da esquina, da D. Nara. Eles nos 

alcançavam a água pra gente fazer a comida. Banho a gente tomava no posto, na 

casa de parentes e luz a gente ficou um bom tempo acho que 2 ou 3 anos sem luz. 

Depois a gente começamo a fazer gato, puxar de um poste para todo mundo, mas lá 

pra baixo a luz era fraca, aqui na encima era mais forte. Ai depois sim eles botaram 

uma bica aqui na esquina. 

 

 

As péssimas condições de moradia, e ainda sem nenhuma infraestrutura urbana são 

dificuldades que os grupos excluídos encontram para sobreviverem na cidade. A luta 

constante e a vida difícil acompanha os grupos que desejam ter uma moradia, um lugar 

melhor para viver. Nesse grupo excluído percebe-se nitidamente através das palavras da 

moradora o quão difícil foi manter-se nesse espaço, ou melhor, o quão difícil foi produzir o 

espaço deles.  

 

4.1.2   A criação do Loteamento Ceval 

 

 

O Loteamento Ceval (Fig.2) localiza-se no bairro Simões Lopes em Pelotas, mais 

precisamente nas proximidades do Canal São Gonçalo e da viação férrea, lado Oeste (W). De 

acordo com o Plano Diretor de Pelotas o loteamento é considerado uma Área de Especial 

Interesse Social (AEIS). Um dos critérios para ser classificado como AEIS é que há no local 

uma população de baixa renda.  
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Por volta de 2006, a prefeitura municipal voltou seus olhos para a área da Ceval e 

assim iniciaram-se as obras para construção das moradias, infraestrutura urbana, enfim, o que 

pudesse fazer com que os moradores da área, tornassem-se não apenas ocupantes, mas donos 

de suas posses.  

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2:  Croqui do Loteamento Ceval   

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação (SMH) de Pelotas, 2009 

 

O Loteamento Ceval foi organizado em 7 quadras e 5 ruas, a qual a principal é a Av. 

Brasil que divide o loteamento, há um total de 142 lotes e 158
2
 famílias que habitam no 

loteamento.  

A moradora B relata que:  

 

A prefeitura queria que a gente saísse pra eles fazerem direitinho, por causa das 

criança,aqueles entulho de pedra que tinha, mas a gente não foi tão bobo assim se a 

gente sai foi abandono então não, mãe que cada um cuide de seu filho, as máquina 

trabalhavam com a gente encima. 

 

Na fala da moradora, percebe-se que o medo de serem retirados do local rondava as 

famílias, pois a opção para que a prefeitura trabalhasse com eles no local retrata esse 

sentimento de que não queriam perder o espaço que eles conquistaram. Sabe-se que, os 

grupos sociais quando realizam uma ocupação seja  individual, coletiva, pública, privada, o 

                                                
2
 Informação colhida com a tesoureira da Associação dos Moradores do Loteamento Ceval. 
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que mais assusta é o medo do despejo, da retirada das famílias, muitas vezes utilizando a 

força da polícia. 

A moradora B conta que:  

 

Cada um tinha pegado um pedaço ai eles vieram em seguida depois que tinham dito 

tá vamos deixa eles assim, vamo assenta eles assim. Ai vieram e mediram o tamanho 

dos terreno. Os terreno tem 7 e não sei o que. (...) Nós temo o termo senão nós não 

podia nem puxar água. 

 

Percebe-se que, o loteamento começa a se estruturar aos poucos, pois nesse 

momento, o poder público entra em ação e executa seu papel de regulador da sociedade.  

Segundo Vara (2009, p. 72): “O programa habitacional foi executado pela Secretaria 

Municipal de Habitação (SMH) com parcerias com a Caixa Econômica Federal (CEF) e o 

Sistema Tecnológico de Construção Ltda (SISTECCOM)”.  

Pode-se dizer que, a partir da efetiva contribuição da prefeitura municipal o 

Loteamento foi sendo transformado de um espaço fabril, espaço ocioso, para um espaço 

efetivamente de moradia digna, para os grupos que lá estavam. 

No site da Prefeitura Municipal de Pelotas no dia 27 de fevereiro de 2008, havia a 

seguinte nota: 

 

No Loteamento Ceval serão entregues no final do próximo mês 22    casas do 
Programa Morar Melhor, 70 unidades do Programa de Subsídio à Habitação de 

Interesse Social (SFH) e 23 pela  Resolução 460  na   modalidade blocos de 

concreto. Brandão destaca  ainda,  que  aguarda  para a  tarde  de   hoje (27/02) o 

documento oficial que deverá ser enviado pela Caixa Federal, autorizando o início 

das obras do PAC Farroupilha, onde o Loteamento Ceval será também beneficiado 

com a infra-estrutura, drenagem e pavimentação, além de receber um acréscimo de 

mais 14 unidades habitacionais e um centro comunitário. O secretário ressalta que 

todas aquelas pessoas que moravam nos arredores da ponte que liga Pelotas-Rio 

Grande e foram removidas dali por ordem judicial, terão no Loteamento Ceval 

seu novo endereço, passando a contar com moradias de qualidade e com dignidade. 

Somente no Loteamento Ceval serão entregues 129 unidades habitacionais, 

ratificando a preocupação da atual gestão municipal com a questão da habitação.  

 

A moradora B relata: “Depois que delimitaram os lotes foi feito um mutirão para 

fazer as casinhas. Mediram tudo certinho cada um no seu. As primeiras casas foram feitas 

com aquelas paredonas”. 

Essas “paredonas” que  a moradora se refere são as fôrmas de polipropileno 

fornecidas pela Ipiranga Petroquímica (IPQ), que servem para a construção de casas. Em nota 

no site, o Sindicato da Indústria de Resinas Plásticas informava que: 

 

http://www.pelotas.com.br/noticia/noticia.htm?codnoticia=13505
http://www.pelotas.com.br/noticia/noticia.htm?codnoticia=13505
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A IPQ forneceu o material para a empresa Sisteccon (Sistema Tecnológico de 

Construção), idealizadora do revolucionário processo de construção, e deu apoio 

técnico para a fabricação das fôrmas de polipropileno. As peças estão sendo 

utilizadas na construção de 92 casas populares, em sistema de mutirão, no 

Loteamento Ceval, bairro Simões Lopes, no município de Pelotas.  

 

As moradias construídas na modalidade mutirão foram as primeiras a serem 

edificadas, eram feitas pelos próprios moradores do Loteamento utilizando as fôrmas. A 

moradora B conta que:  

 

Essa aqui nós tivemos muito trabalho pra fazer. Olha vou te dizer, pros home tá 

sentado tomando cerveja na frente, sentado debochando. Eu ajudei a fazer até lá o 

S.Padilha, do S. Padilha eu me indignei. Tá loco os nego ainda chamava a gente de 

corinho. A mulher sentada do lado tomando matezinho na sombrinha, o homem 

tomando sua pinga. Pronto não vou fazer mais. No mutirão quem ajudou foi meu 

pai, meus irmão e poucos também por causa do trabalho, o Lelé, S. Devo, o Maico 

ali também foi só a casa dele, o S. Padilha, eu e a mãe. 

 

A fala da moradora retrata um pouco de revolta, quanto à participação nas 

construções das moradias, pois nota-se que, faltou um pouco de interesse coletivo. Poucos 

moradores envolveram-se, mesmo sendo o mutirão voltado para a construção de suas próprias 

moradias. 

De acordo com a moradora B as próximas casas que foram edificadas no loteamento, 

foram construídas pelas empresas contratadas da prefeitura. Ela conta que “a prefeitura fazia 

um número X de casas, somente as paredes e depois retornava colocando as aberturas, vidro, 

telhado. Mas, esse processo demorava muito e as pessoas ficavam ansiosas para morarem 

nas casas”.  Entende-se que, com a construção das moradias, havia uma nova esperança 

nesses moradores, que era a de ter uma moradia digna que pudessem chamar de sua. Acredita-

se que, isso contribuiu para que as pessoas se sentissem melhores e mais valorizadas na 

cidade. Pois, o direito à moradia é um direito de todos os cidadãos. 

Compreende-se, que há uma mudança social e espacial, quando esses moradores se 

deslocam das margens do Canal São Gonçalo para a área da Ceval. Enquanto, eles apenas 

ocupavam a área em que não havia o loteamento, as condições de vida eram muito parecidas 

com a anterior, pois havia uma precariedade de infraestrutura, mas ao menos não haviam 

enchentes.   

No momento que é criado o loteamento há uma transformação no modo de viver 

dessas pessoas, uma vez que, cada um terá a sua moradia, assim como terão contas para pagar 

todo mês, como a água, esgoto,  luz, o lixo será recolhido durante a semana. Enfim, é uma 

outra relação que as pessoas terão com o espaço. 
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5   Resultados e Discussões 

 

Pode-se dizer que, primeiramente o grupo social excluído, neste caso os moradores 

do Loteamento Ceval, foram os primeiros agentes produtores daquele espaço que era fabril e 

tornou-se de moradia, posteriormente o poder público agiu no espaço com a função de 

estruturador e organizador, construindo moradias adequadas e infraestrutura urbana para os 

moradores pudessem usufruir de um espaço digno no urbano. Acredita-se que, a persistência e 

luta que os moradores travaram com a Prefeitura da cidade foi um dos motivos que levou à 

urbanização da área. Pois, a área é bem localizada, muito próxima de hospitais, postos de 

saúde, transporte público, escolas, restaurante popular. Em suma, estes equipamentos urbanos 

estão todos nas proximidades do loteamento o que facilita o acesso dos moradores quando 

necessitam desses serviços. 

Diante disso, os agentes produtores do espaço do Loteamento Ceval foram: os 

proprietários dos meios de produção, os grupos sociais excluídos e o poder público. 

Os proprietários dos meios de produção produziram o espaço fabril, que com a 

desindustrialização da cidade tornou-se um espaço ocioso, sem função alguma. Assim, esse 

espaço foi ocupado pelos moradores das margens do Canal São Gonçalo, os grupos sociais 

excluídos que transformaram o espaço fabril/ocioso em espaço de moradia juntamente com o 

poder público, tanto local como federal, que financiou a construção das moradias.  

Pode-se afirmar, que sem a luta dos grupos sociais excluídos o espaço de moradia, 

mais precisamente, o Loteamento Ceval não teria sido construído, porque sabe-se que, para os 

grupos sociais excluídos não há produção de  moradia própria nem de aluguel. Mas, mesmo 

sem essa produção de moradia, esses moradores puderam usufruir desse direito. Mesmo com 

todas as dificuldades conseguiram realizar o sonho de ter uma moradia que pudesse ser sua, 

um espaço que chamassem de seu, uma vida digna. Assim, foi produzido o espaço do 

Loteamento Ceval em Pelotas. 
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Resumo 

 

As paisagens são resultantes materiais dos processos naturais, humanizados e culturais de 

determinado local. As paisagens são muito importantes para determinar uma série de medidas 

tanto sociais quanto ambientais nos lugares onde ocorrem. Os estudos do meio natural na 

atualidade têm como objetivo compreender as relações das sociedades humanas com a 

natureza, dentro de uma perspectiva dinâmica nos aspectos culturais, sociais e naturais. 

Assim, o seguinte trabalho pretende analisar a paisagem da unidade geomorfológica da 

Planície da Lagoa dos Patos e Mirim. A metodologia adotada fez uma análise da obra de 

Rambo (1994) no tocante à descrição da paisagem litorânea, ainda associada à classificação 

de Ross (2005). A análise teórica dos autores levou à classificação das paisagens litorâneas 

em dunas, lagoas, banhados, e campo firme, quanto ao relevo. Quanto à vegetação, a 

paisagem litorânea classifica-se em gramíneas e arbustos (nos areais) e Mata Atlântica nas 

planícies sedimentadas. Após a análise crítica das obras, chegou à classificação da paisagem 

da Planície da Lagoa dos Patos e Mirim em quatro partes: as dunas, que vão do Arroio Chuí 

até Torres; as lagoas internas (como a Mangueira, Mirim, dos Barros, dos Quadros e Itapeva, 

principalmente); os banhados, em seu trecho externo (em contato com o oceano), quanto em 

seu trecho interno (em contato com a Lagoa dos Patos); e o trecho interno da Planície 

litorânea, ou seja, na parte das franjas que margeiam a Lagoa dos Patos, entre Jaguarão e 

Guaíba. 

Palavras-chave: Duna. Paisagem. Planície da Lagoa dos Patos e Mirim. Regionalização.  

 

Abstract 

 

The landscapes are the result of natural materials, humanized and cultural processes specific 

location. The landscapes are very important to determine a range of both social and 

environmental measures in the places where they occur. Studies of the natural environment 

today aim to understand the relationships of human societies with nature, in a dynamic 

perspective on cultural, social and natural aspects. Thus, the following study aims to examine 

the landscape of geomorphological unit of the Plain of Lagoa dos Patos and Mirim. The 

methodology made an analysis of the work of Rambo (1994) as regards the description of the 

coastal landscape, still associated with the classification of Ross (2005). Theoretical analysis 

of the authors led to the classification of coastal landscapes dunes, lagoons, marshes, and 

strong field, as the relief. As for vegetation, coastal landscape is ranked grasses and shrubs (in 

the sand) and Atlantic Forest in sedimented plains. After a critical analysis of the works, 

topped the rankings of the landscape of the Plain of Lagoa dos Patos and Mirim in four parts: 

the dunes, going to the Arroyo Chuy Torres; internal lagoons (such as Mangueira, Mirim, of 

Barros, the Quadros and Itapeva, mostly); the wetlands in its outer portion (in contact with the 

ocean), and in its internal passage (in contact with the Lagoa dos Patos); and the internal 

portion of the coastal plain, the part of the fringes bordering the Lagoa dos Patos, and between 

Jaguarão and Guaiba. 

Key-words: Dune. Landscape. Plain Lagoa dos Patos and Mirim. Regionalization. 
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INTRODUÇÃO 

 As interrelações entre os componentes naturais e humanos adquirem a forma de 

paisagens. A superfície terrestre está palmilhada de paisagens, desde uma escala topológica 

elementar, até uma escala planetária, como as zonas climáticas e grandes formas de relevo. 

 A análise integrada desses fatores caracteriza os atuais estudos de paisagem dentro da 

ciência geográfica. Nessa concepção, a paisagem deixa de se mostrar apenas como um espaço 

estático, fruto de relações físicas, para transformar-se em um espaço dinâmico, apropriado e 

transformado constantemente pelo ser humano. 

 Sendo assim, ao utilizarmos de estudos referentes à paisagem, e aos Geossistemas, a 

análise geográfica adquire caráter não somente acadêmico, mas social, pois os seus resultados 

podem evitar perdas humanas e danos materiais, ao sugerir a não ocupação de certos espaços. 

 A análise das paisagens presentes neste trabalho teve como ponto de partida a 

classificação de Ross (2005) para as unidades do relevo brasileiro. No espaço do estado do 

Rio Grande do Sul, o autor define quatro macroestruturas ou formas de relevo. Uma delas, a 

unidade de relevo número 27, corresponde à Planície da Lagoa dos Patos e Mirim.  

A metodologia adotada a seguir fez uma análise da obra de Rambo (1994) no tocante à 

paisagem litorânea. Sendo assim, este trabalho teve por objetivo principal analisar a paisagem 

da unidade geomorfológica da Planície da Lagoa dos Patos e Mirim, baseada na classificação 

de Ross (2005) e Rambo (1994). 

A análise de ambas as metodologias deu origem à crítica e construção de uma teoria 

sobre a classificação de paisagens dentro da província geomorfológica da Planície da Lagoa 

dos Patos e Mirim, mesmo que para isso a classificação de Rambo não tenha sido adotada na 

íntegra, sendo aproveitada apenas a descrição da paisagem litorânea. 

Sendo assim, este estudo tem a pretensão de analisar e descrever a unidade do relevo 

Sul-Riograndense denominada Planície da Lagoa dos Patos e Mirim, popularmente conhecida 

por Planície Costeira ou Litorânea. Utilizando-se do relevo como substrato natural que 

compõe a paisagem deste espaço do Rio Grande do Sul, se procederá à análise da 

classificação de Rambo e algumas sugestões de tipificação paisagística dentro dessa unidade 

geomorfológica. 

 

AREA DE ESTUDO 

 A Planície da Lagoa dos Patos e Mirim corresponde a uma faixa de terras desde a barra 

do Arroio Chuí, no extremo sul do estado, até a foz do rio Mampituba, ao norte, divisa com 

Santa Catarina. Tem 620 km de extensão, uma largura de 50 a 80 km (Figura 1).  
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FIGURA 1 – Mapa das unidades de relevo do Rio Grande do Sul, conforme Ross (2005) 
FONTE: Fundação de Economia e Estatística (FEE) – 2000. 

 

Politicamente, a Planície Litorânea abrange os municípios de Chuí, Santa Vitória do 

Palmar, Rio Grande, São José do Norte, Tavares, Mostardas, Arambaré, Tapes, Palmares do 

Sul, Viamão, Capivari do Sul, Balneário Pinhal, Cidreira, Tramandaí, Imbé, Xangri-lá, Capão 

da Canoa, Arroio do Sal e ainda partes dos municípios de Jaguarão, Arroio Grande, Capão do 

Leão, Pelotas, Turuçu, São Lourenço do Sul, Camaquã, Barra do Ribeiro, Guaíba, Santo 

Antônio da Patrulha, Osório, Maquiné, Terra de Areia, Três Cachoeiras e Torres. 

Segundo Rambo (1994, p. 1), a Planície Costeira “oferece o aspecto de uma linha 

inarticulada, pouco sinuosa, formando no seu conjunto uma grande curva de convexidade 

voltada para o sudeste”, em altitudes que raramente alcançam 20 metros, numa superfície de 

aproximadamente 30.000 km², ou seja, 9,5% da área total do estado. Esta área caracteriza-se 

por ter dunas de areia à beira-mar (Figuras 2 e 3), grande quantidade de lagoas, existência de 

banhados encharcados (transição entre o mar e a terra firme), campos de terra firme com 

vegetação rala, vegetação silvática incipiente, e rios pouco caudalosos, nascidos dos 

contrafortes das serras circundantes. 
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FIGURA 2 – Banhados e Dunas do litoral, Tramandaí 

FONTE:http://mais.uol.com.br/ acesso em dez 2011. 

 

 

FIGURA 3 – Dunas recobertas por vegetação rala, Cidreira. 
FONTE: http://mais.uol.com.br, acesso em dez 2011. 

 

Quanto à hidrografia, a Planície caracteriza-se com rios de pouca largura, devido ao 

fraco declive e à natureza porosa dos areais. Os cursos d’água mais importantes são o Arroio 

Chuí, o rio Tramandaí e o rio Mampituba. Já os lagos litorâneos dividem-se em: 

 

 

 

 

 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 303 
 

[...] lagoas costeiras inteiramente incluídas na zona de areias movediças e lagoas 

maiores encostadas pela margem ocidental aos sistemas orográficos. Os caracteres 

comuns a ambos os tipos são a origem idêntica, forma muito alongada e paralela à 

praia, pouca profundidade, freqüente ligação por canais. Entretanto, existem 

diferenças que justificam a subdivisão: quanto às lagoas da praia, existe uma única, 

a da Mangueira, de extensão mais notável, sendo as outras, em número 

aproximadamente de 50, de vulto insignificante, enfileiradas ao longo da praia, 

especialmente na parte setentrional; quanto às lagoas internas, são em número 

reduzido, mas de tamanho incomparavelmente superior, tendo como margem 

ocidental as serras, e servindo de bacias de decantação para as águas do interior 

(RAMBO, 1994, p. 2). 

Esta unidade do relevo, segundo Ross (2005, p. 64) foi gerada pela dinâmica 

deposicional marinha e lacustre, situando-se em quase todo o litoral do Rio Grande do Sul e 

avançando em território do Uruguai.  

 Sobre a formação dos pântanos (Figura 4), Rambo (1994, p. 8) diz que “as enormes 

massas de detritos limosos e arenosos trazidos das serras depositam-se mais e mais, 

transformando as zonas marginais (das lagoas) em pântanos e reduzindo a profundidade do 

conjunto”.  Ainda completa dizendo que: 

 

[...] as transformações (geológicas) hão de se concentrar na zona dos grandes lagos 

internos. As areias empurradas para a margem oriental e os detritos trazidos pelos 

rios hão de lhes diminuir gradativamente a extensão e a profundidade; restará por 

fim uma planície encharcada com os leitos dos rios (RAMBO, 1994, p. 9).  

 

FIGURA 4 – Banhados em Rio Grande. 
FONTE: http://sites.google.com, acesso em dez 2011. 

  

 Quanto à vegetação, esta não é favorável à ocorrência, devido às areias litorâneas. Os 

fatores que ocorrem e dificultam a vegetação são, segundo Rambo (1994): a pobreza extrema 

da areia quartzosa em substâncias nutritivas; a grande permeabilidade dessa areia; a 

porcentagem de sal marinho; o calor intenso; a violência do vento; e a mobilidade das dunas. 

http://sites.google.com/site/osverdestapes2/lixao_no_banhado_25
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 O caráter geral da vegetação litorânea é o porte rasteiro ou baixo, raízes profundas, 

folhas reduzidas e enceradas, e pêlos protetores.  Rambo (1994, p. 17) dá uma configuração 

da vegetação nesse meio arenoso:  

[...] a vegetação das dunas conserva-se baixa, de folhas compridas, estreitas e 

tenazes, ou, tratando-se de arbustos, possui os galhos duros e as folhas coriáceas, 

resistentes à dilaceração; outros vegetais evitam o vento deitando-se no chão e 
formando sociedades fechadas, onde o ímpeto do ar agitado, já de per se reduzido 

em contato com o solo, perde todo o efeito. Na zona das dunas móveis, onde o 

combate é mais aceso, as gramíneas estão nas melhores condições, já por suas 

touceiras possuírem folhas que facilmente se esquivam ao vento, já porque tem uma 

tendência natural de se constituírem em sociedades rasteiras; nos intervalos mais 

calmos e mais úmidos das dunas medram espécies rasteiras de verbenáceas, 

leguminosas, compostas e representantes esporádicos de outras famílias. Os 

arbustos, por sua vez, só aparecem na zona das dunas fixas; [...] formam copas 

muito densas, arredondadas, sem partes salientes, e crescendo unidos em matinhas 

fechadas. 

 Desse modo, está configurada a paisagem física da planície litorânea gaúcha: uma 

região permeada por dunas, onde a vegetação rala tenta sobreviver e a ocupação humana 

também é seletiva. 

METODOLOGIAS 

 A metodologia aqui adotada faz clara referência a Ross (2005), que foi desenvolvida 

tendo como princípio a Geomorfologia. De posse de outra classificação, a de Rambo (1994), 

tentou-se casar esta com a primeira. A relevância de adotar a classificação de Rambo foi no 

tocante à sua minuciosa identificação e descrição da vegetação litorânea. De posse desses dois 

estudos, foi feito um levantamento teórico sobre outros autores do tema (a paisagem do Rio 

Grande do Sul) e ainda sobre o advento dos Geossistemas, como método de estudo da 

paisagem, utilizando-se de princípios sistêmicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1 REVISÃO DE LITERATURA 

 A ciência geográfica nasceu no início do século XIX entre os alemães como ciência de 

síntese e análise da paisagem. Até meados do século XX essa análise das paisagens estava em 

segundo plano. Mas com o advento de estudos da Geografia Humanística e Cultural a partir 

dos anos 80, a paisagem ressurge nos estudos geográficos não somente enquanto espaços 

naturais, mas como fruto de interrelações físicas e humanas.  

Figueiró (2011, p. 20) aponta que a Paisagem é “uma porção do espaço perceptível a um 

observador, onde se inscreve uma combinação de fatos visíveis e invisíveis e interações do 

qual só percebemos, em determinado momento, o resultado global”. Já Guimarães (2011) 

complementa ao falar que o estudo, a interpretação e a valoração da Paisagem envolvem a 

integração estrutural e funcional da atmosfera, geosfera, biosfera, tecnosfera, hidrosfera e 

psicosfera, em um complexo sistema de interações naturais e culturais. 
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Sendo assim, neste início do século XXI, o estudo da paisagem adquire aspectos e 

estudos não só de contemplação, como se fazia na Geografia Clássica, mas sim estudos no 

campo da espacialidade, da Psicologia, da Antropologia, da própria Geografia, da História, 

Filosofia e demais ciências. 

A Paisagem se define por ter uma parte visível (o Fenossistema) e outra invisível (o 

Criptossistema). Guimarães (2011, p. 149) define Fenossistema como aquele que 

“corresponde ao conjunto dos componentes dos múltiplos cenários de uma paisagem, 

percebidos mais facilmente pelos nossos sentidos”, tais como vegetação, relevo, hidrografia. 

Define também o Criptossistema, como sendo a “dimensão de observação mais complexa, 

difícil, constituída por todos os elementos, fluxos e processos que somente podem ser 

observados de modo indireto”, ou seja, seria a parte invisível da paisagem, tais como o 

substrato geológico ou as ideologias. 

As diversas sociedades humanas dão valor único e relativo aos elementos naturais. O 

modo como se dá essa interrelação homem-meio define o grau de pertencimento e Topofilia 

das sociedades em relação à sua paisagem. Assim, de acordo com o grau valorativo dado 

pelas diferentes sociedades e pessoas aos elementos naturais, criam-se os recursos 

paisagísticos. Guimarães (2011, p. 145) define recursos paisagísticos como “aquelas 

paisagens que, devido a características específicas, de ordem estética, científica ou histórica, 

constituem bens culturais de uma comunidade”. 

 Sendo assim, a análise das paisagens adquire grau de importância na atual sociedade, no 

sentido de conservar patrimônios e gerar a sustentabilidade. Nesse intuito, no plano 

acadêmico, um início de conversa sobre esse assunto está presente nas classificações de 

unidades de relevo e paisagens, mesmo que feitas há alguns anos atrás. 

 Nessa perspectiva surgiu a teoria dos Geossistemas, com o geógrafo russo Viktor 

Borisovich Sotchava na década de 1970, desenvolvendo estudos sobre a morfologia das 

paisagens. A ideia de geossistema pode ser melhor compreendida a partir da noção de esfera 

geográfica, que corresponde ao setor do Planeta Terra em que ocorrem as interações entre a 

Litosfera e a Atmosfera, onde interagem os solos, relevo, clima e a vida humana e animal.  

Um geossistema é um sistema dinâmico, aberto, hierarquicamente organizado, que 

funciona através de fluxos de matéria e de energia. Para Sotchava apud Cavalcanti (2010) o 

geossistema é definido como “uma área homogênea de qualquer dimensão onde os 

componentes da natureza estão em conexões sistêmicas uns com os outros, interagindo com a 

esfera cósmica e a sociedade humana” (Sotchava apud Cavalcanti, 2010, p. 32). Assim, os 

geossistemas são importantes para analisar e compreender a dinâmica e o funcionamento das 

paisagens de um modo geral. 

A classificação das unidades do relevo brasileiro, neste sentido, adquire um substrato de 

importância extrema para a classificação das paisagens brasileiras, visto que o substrato 

geológico é a base física da paisagem, em suas diversas escalas. A classificação das paisagens 

brasileiras adquire vários aspectos, dependendo do autor que a classifica. Historicamente, 

tivemos vários exemplos. Destacamos as classificações de Aroldo de Azevedo (1949), Aziz 

Ab’Saber (1958) e Jurandyr Ross (1990).  
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A Geografia, como laboratório preferido pelos estudiosos para a classificação das 

regiões, tem mostrado muitos resultados. Atualmente, a classificação mais aceita sobre as 

unidades do relevo brasileiro é de autoria de Jurandyr Ross, que se utilizando de dados de 

satélite do projeto Radam-Brasil entre 1970 e 1985, classificou o relevo brasileiro em 

Planaltos, Planícies e Depressões. O resultado dessa pesquisa apresenta-se na Figura 5.  

 

 

FIGURA 5 – Mapa das Unidades de Relevo do Brasil, segundo Ross (2005)  
FONTE: http://www.colegioweb.com.br/geografia/unidades-do-relevo.html, acesso em dez 2011. 

  

Nota-se pelo mapa, que o território do estado do Rio Grande do Sul é representado por 

quatro unidades de relevo ou províncias geomorfológicas: Planaltos e Chapadas da Bacia do 

Paraná (3), Planalto Sul-Riograndense (11), Depressão Periférica Sul-Riograndense (22) e 

Planície da Lagoa dos Patos e Mirim (27). 

Nogueira (1948), utilizando-se de critério litológico, divide o estado do Rio Grande do 

Sul em quatro regiões fisiográficas: o Litoral, o Escudo Rio-Grandense, os Sedimentos 

Gonduânicos e o Planalto.  Essa classificação, no entanto, não leva em conta as características 

morfológicas e nem classifica a Depressão Periférica Rio-Grandense. 

 Bernardes (1997), seguindo o critério morfológico, admite a existência de seis regiões 

fisiográficas no estado: o Litoral, as Serras do Sudeste, a Depressão Central, a Campanha, o 

Planalto e a Encosta. Dá ainda destaque à região dissecada do Planalto, correspondente à área 

do Médio Taquari e seus rios tributários, que poderia ser designada como Encosta Superior e 

classificada como subunidade. 

http://www.colegioweb.com.br/geografia/unidades-do-relevo.html
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Rambo (1994), seguindo critério morfológico, estabelece cinco regiões no estado: 

Litoral, Serra do Sudeste, Campanha do Sudoeste, Depressão Central e Planalto.  

Apesar da classificação de Rambo não se enquadrar perfeitamente na classificação de 

Ross, aqui se adotará ambas as classificações. Da primeira, retira-se a classificação do relevo 

brasileiro e gaúcho; e da segunda retira-se a descrição paisagística detalhada destas mesmas 

unidades morfológicas. 

 

2 PAISAGENS DA PLANÍCIE DA LAGOA DOS PATOS E MIRIM 

 A unidade geomorfológica Planície da Lagoa dos Patos e Mirim adquire várias formas 

paisagísticas, de acordo com o grau de relação com o oceano e o vento. Rambo (1994, p. 34-

50) enumera seis paisagens físicas da Planície da Lagoa dos Patos e Mirim no estado do Rio 

Grande do Sul.  

 A primeira delas seria a paisagem do extremo sul do estado, desde o Chuí até Santa 

Vitória do Palmar, onde “a paisagem é composta de cinco elementos: o oceano, a planície, a 

Lagoa Mirim, os morros graníticos a oeste do Arroio São Miguel e a planície uruguaia ao 

oeste da Lagoa Mirim” (RAMBO, 1994, p. 34). 

 A segunda paisagem seria o trecho litorâneo entre a Lagoa Mangueira e a barra do rio 

Jaguarão, onde o elemento dominante seria a própria Lagoa Mangueira. 

 A terceira paisagem Rambo definiria como a localizada entre o extremo norte da Lagoa 

Mangueira, a barra do Rio Jaguarão, a cidade de Pelotas e a barra do Rio Grande. Nesse 

ambiente  

[...] os elementos predominantes são: faixa arenosa larga, sem lagunas encostadas ao 

oceano; parte central pantanosa com algumas lagoas menores; a Lagoa Mirim 

alargada a mais do dobro da parte meridional; margem continental abundantemente 

irrigada, sensivelmente sob o influxo da serra granítica; o rio São Gonçalo, 

escoadouro típico de haffcosteriro; enfim, a margem meridional da Lagoa dos Patos 
[...] 

 A quarta paisagem litorânea para Rambo (1994) seria toda a parte central da faixa litorânea, desde a 

Barra do Rio Grande até o Saco de Palmares, onde três elementos a compõem: o oceano, a areia e a Lagoa dos 

Patos. A quinta paisagem faz referência ao litoral norte do estado, entre Palmares e Tramandaí, onde 

 

[...] o litoral rio-grandense é fortemente influenciado pelo continente. O núcleo 

granítico ao leste do Guaíba adiantando-se, na Coxilha das Lombas, a cerca de 35 

km do Atlântico, põe um termo definitivo às grandes lagoas internas, cujo 

prolongamento mais setentrional é estrangulado no Saco de Palmares. Os elementos 

desta paisagem são, entretanto, essencialmente os mesmos como em toda parte: à 

zona das areias segue-se um cordão ininterrupto de lagoas marginais, todas ligadas, 
escoando-se pela Barra do Tramandaí; uma larga bacia pouco côncava, com campos 

nas partes marginais e áreas pantanosas no centro; o rio Capivari, escoadouro da 

Lagoa dos Barros, edição minúscula da Lagoa Mirim com o São Gonçalo. [...] 
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 Essa zona de lagoas internas, antigas depressões, são caracterizadas na Figura 6. 

 

FIGURA 6 – Lagoas costeiras do litoral norte do Rio Grande do Sul 
FONTE: http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=57&cod_conteudo=5866, acesso em dez. 2011. 

  

 Por fim, Rambo (1994, p.  49-50) continua sua classificação com a última e sexta 

paisagem do litoral, que localiza-se desde a Lagoa dos Barros e Tramandaí até a foz do rio 

Mampituba, onde três elementos novos influenciam a fisionomia desta paisagem: 

 

O primeiro são as numerosas lagoas marginais ao norte de Tramandaí e de Osório, 

que se concordam com as do sul pelo paralelismo geral de sua disposição atrás das 

dunas móveis; também as duas primeiras lagoas maiores internas, a dos Barros e a 

dos Quadros, de circunferência mais arredondada, não deixam de participar deste 

fenômeno, só a Lagoa Itapeva conserva a forma das lagoas internas do sul. O 

segundo é a vegetação fortemente desenvolvida em mata seca, ou paludosa, devido à 

presença abundante de água estagnada, ao maior índice pluviométrico, à imigração 

de muitas espécies serranas e à proximidade das sociedades tropicais do litoral 

catarinense. O terceiro fato, o mais importante de todos, é o talude do planalto: 

começando nas elevações areníticas ao sudoeste da Lagoa dos Barros, logo se 

recobre, em possança sempre crescente da capa eruptiva melafírica, com seus 
tabuleiros, chapadões, contrafortes, vales profundos, peraus de rocha cinzenta e 

paredões revestidos de flora rupestre. [...] 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=57&cod_conteudo=5866
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Desse modo, observa-se e salientam-se em todo o litoral norte a paisagem das grandes 

lagoas, como a Lagoa dos Barros, em Osório, a Lagoa dos Quadros, em Capão da Canoa, e a 

Lagoa Itapeva, em Torres, conforme mostra a Figura 7. 

 

FIGURA 7 – Lagoa dos Barros (Osório) e Lagoa dos Quadros (Capão da Canoa) 
FONTE: http://www.naturezabrasileira.com.br, acesso em dez 2011. 

  

 Especificando ainda mais a sua classificação, Rambo (1994, p. 19-25) divide o litoral 

nas seguintes paisagens: o oceano, a zona da ressaca, a zona das areias movediças, a zona das 

dunas vegetadas, a zona dos olhos-de-água, a zona do campo, a zona dos lagos interiores e a 

zona das serras. Na paisagem do oceano à beira-mar, podemos classificar em: 

a) Na zona do oceano, não há vegetação apreciável num estudo de conjunto; apenas 

o recife dos Lobos, ao largo de Torres, é habitado por algas rodofíceas e feofíceas. 

b) Na zona da ressaca, o movimento violento das ondas não permite vegetação 

estável, a não ser sobre fundamento rochoso, existente em Torres; as espécies 

pertencem às algas marinhas (RAMBO, 1994, p. 19). 

  

 Quanto à paisagem beira-mar, Rambo ainda a divide em: 

 

c) Na zona da praia úmida, também não há vegetação apreciável. Os pântanos 
costeiros cobertos de mangue, que desde Santa Catarina acompanham o litoral 

brasileiro até o extremo norte, não encontram no clima temperado do Rio Grande do 

Sul as condições indispensáveis para seu desenvolvimento; a vegetação epifítica dos 

troncos jogados à praia nas imediações do Mampituba, bem como as massas 

enormes de aguapés ali encontradas na estação das enchentes, são de origem 

continental ou palustre, morrendo em breve nas condições adversas da areia. 

d) Na zona das areias movediças, distinguimos duas faixas: a orla marítima e as 

dunas. 

Na orla marítima, ainda sob o influxo direto da água salgada, aparecem, como 

postos mais avançados, as plantas halófilas. [...] 

e) Na zona das dunas vegetadas, domina a matinha litorânea, onde predominam as 

Xerófilas. [...] 
Assim, o tipo dos arbustos litorâneos é o do camboim: raízes profundas, dispostas 

como escoras para impedir que o vento, varrendo a areia, possa derrubar o vegetal; 

galhos numerosos, contorcidos, tenazes, emaranhados; folhas coriáceas, pequenas, 

brilhantes; copas arredondadas, densas, confundidas com os vizinhos em sociedade 

vegetal fechada [...](RAMBO, 1994, p. 20). 
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Uma terceira parte da paisagem para Rambo, seria a paisagem das lagoas, onde a dividimos 

em: 
  

f) zona dos olhos-de-água (na qual incluímos a das lagoas marginais), [onde] a 

vegetação difere completamente das dunas. [...]  

Desta maneira, as poças de água estagnada são centros de intensa vegetação. Um 

denso tapete de algas verdes, filamentosas, reveste o leito, flutuando ao sabor das 

minúsculas ondas; na zona marginal, as gramas, os juncos, as ciperáceas, as 

verbenáceas e leguminosas rasteiras adquirem um viço descomunal; núcleos 

minúsculos de matinha arbustiva e algum exemplar contorcido de corticeira marcam 

as primeiras tentativas para formar sociedades silváticas.  

g) Na zona do campo, a vegetação acha um solo bastante duro e seco. Somente em 
maior distância da praia se encontram essas planícies, caracterizadas por sua cor 

cinzento-verde, e quase tão planas como um soalho, como campo visual aberto sobre 

dezenas de quilômetros. Formam um pasto muito freqüentado, mas seco e magro, de 

subsolo mais ou menos firme e seco, e com uma cobertura vegetal rala e baixa, 

formada em sua grande massa de gramíneas e ciperácea, deixando transparecer, por 

toda parte, a areia [...]. 

h) Na zona das grandes lagoas internas, repetem-se em escala proporcional os 

fenômenos ecológicos das lagunas costeiras. [...] 

 

 Por último Rambo dá a descrição da paisagem nas serras. Para ele, 
i) Na zona das serras, notamos: ao sul do rio Jaguarão, uma planície graminácea a se 

perder de vista; entre os rios Jaguarão e Camaquã, a Serra do Mar sempre à vista, 

mas pobre em vegetação; entre o Camaquã e o Guaíba, uma aproximação 

considerável das serras graníticas, cobertas, em muitos lugares, de legítima mata 

virgem; entre Itapuã e a Lagoa dos Barros, no flanco oriental da Coxilha das 

Lombas, uma vegetação xerófila surgida em transição dos areais do litoral, [...] entre 

a Lagoa dos Barros e o Mampituba, enfim, o talude íngreme, profundamente 

recortado pelos vales do Maquiné e do Três Forquilhas, e uniformemente revestido 

da mata virgem da Serra Geral.  
 

 Desse modo, Rambo classifica e especifica as paisagens existentes na Planície da Lagoa 

dos Patos e Mirim.  Seus estudos, feitos nos anos de 1940, são ainda hoje de vital importância 

para a análise da paisagem.  

 Este trabalho, resultado da análise de regionalização e paisagens do referido autor, se 

enquadra em estudos paisagísticos, mesmo que carecendo de uma análise geossistêmica mais 

aprofundada. 

 

CONCLUSÕES 

O resultado da pesquisa efetuada foi a classificação da paisagem da Planície da Lagoa 

dos Patos e Mirim em dunas, lagoas, banhados, e campo firme. Quanto à vegetação 

classificam-se em gramíneas e arbustos nos areais e Mata Atlântica nas planícies 

sedimentadas. 

A uniformidade da paisagem é o que caracteriza a Planície da Lagoa dos Patos e Mirim: 

toda a costa litorânea externa à Lagoa dos Patos é um vasto cordão de areia, sem elevações, 

sem ilhas, sem rios maiores. Somente as rochas de Torres diferem neste aspecto. No entanto, 

na costa interna à Lagoa, predomina solo já sedimentado, com predominância de campos com 
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vegetação rala, em alguns pontos com a ocorrência de areais ou resquícios de vegetação 

silvestre. 

Rambo (1994, p. 33) diz que há três elementos gerais que dão unicidade a esta região: 

“uniformidade de estrutura, paralelismo de disposição e multiplicidade de coloridos. Os 

contornos suaves das praias lacustres, a imensa linha reta da praia, as formas caprichosas dos 

olhos-de-água e das sociedades vegetais, a luz cambiante da água e da areia, conforme a 

posição do sol” faz com que haja no estado uma paisagem única em todo o país. 

Sendo assim, a existência geológica recente dessa unidade de relevo brasileira, a 

Planície da Lagoa dos Patos e Mirim, vai gerar as suas formas paisagísticas na atualidade. A 

recente sedimentação causada pelo oceano vai gerar a ocorrência de dunas nas proximidades 

do oceano, e a proximidade com os Planaltos graníticos ao sul, e basálticos, ao norte, vai gerar 

a ocorrência de rios e lagoas na encosta desses planaltos, transição entre as serras e a praia. 

Dessa forma, pode-se, grosso modo, dividir a paisagem da Planície da Lagoa dos Patos 

e Mirim em quatro partes.  

A primeira zona é aquela referente à existência de dunas, que vai desde o Arroio Chuí, 

no sul até o município de Torres, no norte, sempre pelo trecho externo da Lagoa dos Patos, 

entre esta e o oceano.  

A segunda zona faz referência à ocorrência de lagoa internas. No extremo sul estas 

lagoas principais são a Mangueira e a Mirim; no extremo norte há inúmeras outras, 

destacando-se a Lagoa dos Barros, dos Quadros e Itapeva.  Essa zona faz a transição entre as 

dunas à beira-mar e as serras do ocidente. 

A terceira zona paisagística refere-se à ocorrência de banhados ao longo de todo o 

trecho desta planície, tanto em seu trecho externo (em contato com o oceano), quanto em seu 

trecho interno (em contato com a Lagoa dos Patos). A existência desses ecossistemas 

demonstra a importância biológica desse espaço e ao mesmo tempo reflete a sua origem e 

destino: antigas lagoas em áreas de depressão que sofreram depósito de sedimentos dos 

planaltos ao sul e ao norte, vindo a transformar-se em um futuro próximo em extensas 

planícies sedimentadas. 

Por fim, a quarta e última zona da Planície Litorânea viria a comportar no trecho interno 

no litoral, ou seja, na parte das franjas que margeiam a Lagoa dos Patos, entre Jaguarão e 

Guaíba. Este espaço tem como características a ocorrência de solo já sedimentado, fruto aqui 

não do trabalho de acumulação marinha, como o ocorrido nas dunas do trecho externo, mas de 

sedimentação continental. Este solo já compacto vai gerar nas formas da paisagem, espaços 

em que a planície se demonstra na forma de campinas, ralas de vegetação; ou senão em 

trechos em que banhados predominam ou tocam a lagoa, associados à ocorrência de pequena 

mata silvestre; ou em pequenos casos, a ocorrência de dunas e areias.  

 Por último cabe ressaltar a importância do estudo da paisagem com um cunho 

sistêmico, na forma dos Geossistemas. Esta foi aqui brevemente apresentada, sem pretensão 

classificatória, pois o tempo e o espaço do trabalho não permitem. 
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Resumo 

 

Originados tanto pela dinâmica interna da Terra, quanto pela externa, os desastres naturais 

ocorrem de forma súbita e inesperada acarretando em danos e prejuízos para a população. Um 

dos fatores que podem agravar estes fenômenos são as construções irregulares nas áreas 

urbanas e rurais. Nesse sentido, torna-se relevante um estudo sobre as enxurradas (desastre 

natural originado pela dinâmica externa da Terra) na Bacia Hidrográfica do Arroio Quilombo 

(BHAQ), Pelotas/RS, por ter sido esta atingida por eventos extremos. Portanto este trabalho 

tem como objetivo analisar se a morfometria da BHAQ é um fator condicionante a ocorrência 

de enxurradas. Foram calculados alguns parâmetros morfométricos que tivessem influência no 

comportamento hidrológico da bacia, e foi feito um resgate histórico de outras enxurradas, 

através de conversas informais com moradores da região e em jornais locais (Diário Popular, 

Diário da Manhã e Jornal Tradição Regional), a fim de investigar se os eventos ocorridos em 

2004 e 2009 foram os únicos a ocorrerem com grande intensidade nessa bacia. Foi possível 

constatar que a BHAQ não é teoricamente susceptível a ocorrência de enxurradas, porém esta 

bacia é frequentemente atingida por eventos pluviométricos de grande intensidade. 
Palavras-Chave: Arroio Quilombo. Desastres Naturais. Enxurradas. Morfometria. 

 

Abstract 

 

Created both by the Earth's internal and external dynamics, the natural disasters occur 

suddenly and unexpectedly, resulting in damage to the population. One factor that may 

aggravate these phenomena are illegal construction in urban and rural areas (BHAQ), in 

Pelotas, Rio Grande do Sul State, because this watershed was touched by some extreme 

events. This paper aims to analyze the if the morphometry of the Quilombo Creek Watershed 

is a determinant variable to the occurrence of flash floods. Some morphometrical parameters 

that could have some influence in the hydrological behavior of the watershed were calculated, 

and an historical study of the flash floods was carried out through informal interviews with 

the residents of the watershed and in the local and regional newspapers, in order to investigate 

if the events recorded in 2004 and 2009 were the only that happened with great intensity in 

this watershed. It was observed that the Quilombo Creek Watershed is not theoretically 

susceptible o flash floods, but this watershed is frequently touched by extreme rainfalls. 

Key-Words:  Quilombo Creek. Natural Disasters. Flash Floods.  Morphometry. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os desastres naturais podem ser provocados por diferentes fenômenos, que podem ser 

originados tanto pela dinâmica interna da Terra, ou seja, terremotos, maremotos, vulcanismos 

e tsunamis, quanto pela dinâmica externa da Terra, tempestades, tornados, inundações, 

movimentos de massa, etc (TOMINAGA, 2009). 

Em seu texto sobre os desastres naturais, Tominaga (2009) diz que o que aumenta o 

perigo de ocorrer consequências graves com esses eventos são as construções irregulares 

decorrentes do processo acelerado de urbanização. Isso explica parcialmente o aumento destes 

eventos nas últimas décadas nas cidades brasileiras. Apesar de causarem prejuízos mais 

frequentemente estudados e divulgados para as áreas urbanas, os desastres naturais podem ser 

observados também nas áreas rurais. De acordo com Tominaga (2009),  

 

 
Desastres naturais podem ser definidos como o resultado do impacto de fenômenos 

naturais extremos ou intensos sobre um sistema social, causando sérios danos e 

prejuízos que excede a capacidade da comunidade ou da sociedade atingida em 

conviver com o impacto. (TOBIN e MONTZ,1997; MARCELINO, 2008 Apud 

TOMINAGA, 2009, p. 14) 

 

  

Segundo Kobiyama et. al. (2006), os desastres naturais são geralmente súbitos e 

inesperados, e de uma gravidade e magnitude que acarretam em danos e prejuízos para a 

população. Os principais fatores que contribuem para desencadear um desastre natural nas 

áreas urbanas são, por exemplo: “a impermeabilização do solo, o adensamento das 

construções, a conservação de calor e a poluição do ar” (KOBIYAMA, et al, 2006, p. 1). Já 

nas áreas rurais, os autores destacam: “a compactação dos solos, o assoreamento dos rios, os 

desmatamentos e as queimadas” (KOBIYAMA, et. al. 2006, p. 1). 

As enxurradas fazem parte dos desastres naturais que são derivados da dinâmica 

externa da terra. Quando ocorrem, apresentam grande capacidade de transporte (PINHEIRO, 

2007), resultando muitas vezes em consequências bastante expressivas, como perdas materiais 

e infraestruturais, entre outras.  

A Bacia Hidrográfica do Arroio Quilombo (BHAQ) foi atingida nas duas últimas 

décadas por pelo menos duas enxurradas de grande intensidade, uma em maio de 2004 e outra 

em janeiro de 2009, com consequências para a população. Dessa forma torna-se relevante um 

estudo sobre a susceptibilidade da BHAQ quanto à ocorrência desses eventos extremos, 
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identificando se estas enxurradas foram as únicas de grande intensidade que ocorreram nessa 

bacia hidrográfica.   

Sendo assim, esse trabalho tem como proposta realizar um estudo da morfometria da 

Bacia Hidrográfica do Arroio Quilombo, a fim de investigar se esta é susceptível à ocorrência 

de enxurradas de grande intensidade, bem como investigar se esses episódios foram os únicos 

a ocorrer nessa bacia. Para isso, foi necessário realizar uma análise de parâmetros 

morfométricos calculados para a BHAQ, bem como realizar um estudo histórico sobre as 

enxurradas que ocorreram em Pelotas e possivelmente nessa bacia, através de conversas 

informais com moradores da região, e busca em jornais locais como o Diário Popular, Diário 

da Manhã e Jornal Tradição Regional. Para este trabalho os dados sobre as enxurradas foram 

analisados até o ano de 2009, data da última enxurrada de grande magnitude com 

consequências significativas que atingiu a BHAQ. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

A Bacia Hidrográfica do Arroio Quilombo (BHAQ) é contribuinte da Bacia 

Hidrográfica do Arroio Pelotas, que por sua vez deságua na Laguna dos Patos. A BHAQ está 

situada em sua maior parte na área rural do município de Pelotas – RS, em uma área com 

relevo de planalto residual rebaixado, modelado sobre as rochas graníticas da borda do 

Escudo Sul-Riograndense, com ondulações predominantemente convexas e altitudes variando 

entre 40 e 400 metros. A área da BHAQ está representada nas cartas topográficas Cangussú, 

Santa Silvânia, Passo das Pedras de Cima e Monte Bonito (1/50.000).  

 

METODOLOGIA 

A fim de alcançar o objetivo proposto para esse trabalho fez-se necessário buscar na 

literatura cientifica alguns autores que tratassem de temas como desastres naturais, 

enxurradas, consequências de enxurradas, morfometria de bacias hidrográficas, entre outros.  

Após a primeira etapa de análise bibliográfica, foram realizadas, num segundo 

momento, conversas informais com moradores da BHAQ, a fim de levantar informações 

sobre as enxurradas nessa região para, posteriormente, fazer uma busca nos arquivos dos 

jornais da região.  

Em um terceiro momento foram realizados os cálculos de parâmetros morfométricos 

que tivessem influencia no comportamento hidrológico da bacia. Os parâmetros escolhidos 

foram: Área da bacia (A), Perímetro da bacia (P), Comprimento da bacia (L), Índice de 
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Compacidade (Kc), Índice de Circularidade (Ic), Fator de Forma (Kf), Relação de Elongação 

(Re) e Relação de Relevo (Rr). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Alguns autores como Horton (1945), Schumm (1956), Strahler (1957), Christofoletti 

(1980), entre outros, desenvolveram estudos sobre os parâmetros morfométricos do relevo e 

da rede de drenagem. A análise dos parâmetros morfométricos de uma bacia hidrográfica, é 

um instrumento básico de compreensão de como se dão alguns dos processos naturais 

(CUNHA et. al. 2013). 

Para o cálculo dos parâmetros anteriormente descritos, a BHAQ foi delimitada no 

software ArcGIS 9.3, a partir da base cartográfica digital do Rio Grande do Sul, escala 

1/50.000 (HASENACK; WEBER, 2010).  

Os resultados obtidos para cada parâmetro e as suas interpretações são expressas a 

seguir (Quadro 1): 

Área: O valor encontrado para o cálculo de área da BHAQ é de 152,2 km², o que podemos 

concluir que esta é uma bacia pequena (CECÍLIO; REIS, 2006). Bacias que apresentam áreas 

menores são mais sensíveis a precipitações mais intensas, e da mesma forma são facilmente 

recobertas por nuvens de tempestades. Bacias menores tendem a responder mais rápido após 

uma precipitação, do que bacias de áreas maiores. 

Perímetro: O perímetro calculado para a bacia em estudo foi de 75.197,94 m. A 

interpretação do valor para esse parâmetro será dada indiretamente pela interpretação de 

alguns dos outros parâmetros morfométricos calculados, como por exemplo, o Índice de 

Compacidade e o Índice de Circularidade. 

Comprimento: O comprimento calculado para a bacia do Arroio Quilombo foi de 

24.607,13 m. Da mesma forma que com o perímetro, a interpretação do comprimento da bacia 

será dada indiretamente pelo cálculo de outros parâmetros morfométricos, Relação de Relevo, 

Fator de Forma e Relação de Elongação. 

Relação de Relevo: A Relação de Relevo calculada para a bacia do arroio Quilombo 

foi de 0,015. É importante, considerar que este é um valor médio e, portanto, subestima os 

setores de alta declividade individualizados no interior da bacia. 

Fator de Forma: Para a BHAQ o valor obtido para este parâmetro foi de 0,251, o que 

indica que esta bacia é alongada e, portanto, teoricamente pouco suscetível às enxurradas. 
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Índice de compacidade: O índice de compacidade calculado para a BHAQ foi de 

1,70, o que representa que essa bacia distancia-se da forma circular, sendo teoricamente 

menos suscetível às enxurradas. 

Relação de Elongação: A Relação de Elongação encontrada para a BHAQ foi de 

0,566, o que nos dá a ideia de que esta bacia é mais alongada, portanto menos suscetível às 

enxurradas. 

Índice de Circularidade: O índice de circularidade da BHAQ é de 0,338, indicando 

que esta bacia é alongada e, teoricamente, pouco suscetível aos picos de vazão acentuados. 

 

Quadro 1 Síntese dos Parâmetros morfométricos calculados para a Bacia do Arroio Quilombo 

Parâmetro Fórmula Resultado 

Área 

Medida da superfície da bacia 
hidrográfica 

 

152,2 km² 

Perímetro 

Medida do comprimento da linha 

imaginária ao longo do divisor de 

águas 

 

75197,94 m 

Comprimento 

Medida entre o ponto mais distante da 

bacia e o exutório 

 

24.607,13 m 

Relação de relevo 
Rr=h/L 

 
Rr= 0,015 

Fator de forma 
Kf=A/L² 

 
Kf=0,251 

Índice de compacidade 
       

 

  
 

 

Kc= 1,70 

Relação de elongação 
Re=Dc/L 

 
Re=0,566 

Índice de circularidade 
Ic=12,7.A/P² 

 
Ic=0,338 

Organizado por: RUTZ, Elenice Crochemore, abril de 2014 

 

Com relação às enxurradas, além dos eventos ocorridos em 7 de maio de 2004 e 28 e 

29 de janeiro de 2009, através das conversas informais com os moradores e da busca em 

jornais locais foi possível constatar que estes episódios não foram os únicos a atingir a 

BHAQ. Alguns moradores não tinham lembrança das datas corretas dos acontecimentos, mas 

de uma forma ou de outra se lembravam da intensidade com que ocorriam as enxurradas. 

Geralmente os eventos pluviométricos citados aconteciam de forma inesperada 

caracterizando-se assim como uma enxurrada.  
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Nos quadros a seguir (Quadro 2 à 9 ), será apresentado um resumo dos principais 

eventos pluviométricos que ocorreram em Pelotas e na BHAQ, com dados colhidos com 

moradores e nos jornais locais (Diário Popular, Diário da Manhã e Jornal Tradição Regional) 

incluindo os episódios de 2004 e 2009.  

Quadro 2: Enxurrada de 1941 

Data Dados extraídos das conversas informais e dos jornais locais 

30 de Abril de 1941 Essa enxurrada tomou proporções alarmantes. Foram em torno de 16 dias de 

chuvas, o que causou prejuízos materiais, para a lavoura e a pecuária, 

impossibilidade de tráfego de veículos e transporte de gêneros alimentícios, grandes 

áreas alagadas, e em alguns pontos da cidade a situação se tornou tão alarmante, 

que poucas vezes se teve registro. Muitas casas foram invadidas pela água, e mais 

de mil pessoas tiveram que deixar suas residências. (DIÁRIO POPULAR, 1941) 

 

Organizado por: RUTZ, Elenice Crochemore, setembro de 2014 

Quadro 3: enxurrada de 1956 

Data Dados extraídos das conversas informais e dos jornais locais 

11 de fevereiro de 1956 Pelotas é assolada pela enchente mais violenta de sua história. Assim, as 

consequências foram perdas materiais, mortos desaparecidos, moradores 

ficaram sem luz e algumas áreas da cidade ficaram submersas impedindo o 

tráfego de veículos. As consequências dessa enxurrada levou a cidade a um 

estado de calamidade pública. (DIÁRIO POPULAR, 1956) 

Organizado por: RUTZ, Elenice Crochemore, setembro de 2014 

Quadro 4: enxurrada de 1959 

Data Dados extraídos das conversas informais e dos jornais locais 

1959 Em uma conversa informal com um dos moradores, a agua subiu de forma que 

uma casa foi arrastada com tudo o que havia dentro.Essa cheia foi considerada 

de grande proporção como a de1941, uma verdadeira catástrofe. Os danos para 

população eram incalculáveis. (DIÁRIO POPULAR, 1959) 

Organizado por: RUTZ, Elenice Crochemore, setembro de 2014 

Quadro 5 enxurrada de 1964 

Data Dados extraídos das conversas informais e dos jornais locais 

1964 Mais de 200 pessoas foram forçadas a abandonar suas residências após a água 

subir.Os moradores tiveram muitos danos materiais com os alagamentos das 

casas.(DIÁRIO POPULAR, 1964). 

Organizado por: RUTZ, Elenice Crochemore, setembro de 2014 
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Quadro 6: enxurrada de 1983 (1) 

Data Dados extraídos das conversas informais e dos 

jornais locais 

15 de julho1983 Acontecendo de forma inesperada, as cheias dessa 

data atingiram 102 municípios do Rio Grande do Sul, 

a maioria decretou Estado de Emergência, além dos 

estados do Paraná e Santa Catarina, que também 

tiveram grandes consequências. (DIÁRIO POPULAR, 

1983).  

 

Organizado por: RUTZ, Elenice Crochemore, setembro de 2014 

 

Quadro 7: enxurrada de 1983 (2) 

Data  Dados extraídos das conversas informais e dos 

jornais locais 

15 de novembro de 1983 Com essa enxurrada, estradas e pontes ficaram 

destruídas e na lavoura, muitos prejuízos para a 

plantação de morangos (DIÁRIO POPULAR, 1983). 

Organizado por: RUTZ, Elenice Crochemore, setembro de 2014 

 

Quadro 8: enxurrada de 2004 

Data  Dados extraídos das conversas informais e dos 

jornais locais 

7 de maio de 2004 Em menos de 24 horas havia precipitado em Pelotas 

90, 6 milímetros (mm), a média prevista para o mês de 

maio era de 100, 7 mm. Essa enxurrada foi 

considerada como a pior dos últimos 30 anos. Deixou 

pessoas desabrigadas, morte, estradas intransitáveis, 

etc. a água subiu de forma repentina o que deixou a 

população assustada. Pelotas decretou estado de 

emergência (DIÁRIO DAMANHÃ, 2004). 

 

Organizado por: RUTZ, Elenice Crochemore, setembro de 2014 
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Quadro 9: enxurrada de 2009 

Data  Dados extraídos das conversas informais e dos 

jornais locais 

28 e 29 de janeiro de 2009 Após um grande período de seca, a chuva trouxe 

mortes, alagamentos, interrupção de fluxo de veículos 

nas estradas da zona rural de Pelotas (JORNAL 

TRADIÇÃO REGIONAL, 2009). A média de chuva 

para o mês de janeiro era de 107 mm, em 24 horas já 

havia chovido mais de 600 mm em algumas áreas da 

zona rural. Novamente o município decreta situação 

de emergência. 

Organizado por: RUTZ, Elenice Crochemore, setembro de 2014 

 

 

CONCLUSÕES  

 

A BHAQ é frequentemente atingida por eventos pluviométricos tanto de pequena 

quanto de grande intensidade, porém ocorrem com maior frequência os eventos de menor 

intensidade, deixando prejuízos menores para a população. 

A morfometria calculada para a BHAQ mostrou que esta teoricamente não é 

susceptível a inundações de grande intensidade, pois apresenta uma forma mais alongada, não 

favorecendo a ocorrência de picos acentuados de vazão. Porém devem-se levar em 

consideração outros fatores como a área da bacia hidrográfica, as características geológicas e 

pedológicas da bacia, a geomorfologia e a sua relação com o padrão espacial das áreas mais 

atingidas, entre outros.  

Os principais eventos pluviométricos apresentados nos quadros de 2 à 9, mostram que 

os episódios de 2004 e 2009 não foram os únicos de grande intensidade a atingir a bacia 

hidrográfica do Arroio Quilombo. Com esses dados foi possível observar que as enxurradas 

deixaram conseqüências bastante significativas para a população que se repetem cada vez que 

ocorrem fenômenos naturais, como perdas de plantações, estradas intransitáveis, pontes 

destruídas, casas alagadas, ou seja, perda de materiais, infraestruturais e até mesmo perdas de 

vidas humanas. 
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Resumo 

 

Na região costeira do Rio Grande do Sul, os impactos causados pelo cultivo e dispersão do 

pinus são cada vez mais evidentes, a maior parte relacionada com a fragmentação de 

fisionomias naturais e perda de habitats por invasão. Na região do Parque Nacional da Lagoa 

do Peixe os extensos florestamentos de pinus alteraram drasticamente a estrutura e a dinâmica 

da paisagem local. Com o entorno cercado de cultivos florestais a ameaça ao sistema 

protegido do Parque são constantes. As sementes acessam o interior da Unidade, deslocadas 

pelo vento, contaminando os ecossistemas. Dentro do Parque, áreas de cultivo de pinus mais 

antigas preservam o banco de sementes, dificultando o manejo dos ecossistemas 

contaminados. No entanto, alterações mais severas podem ser observadas na margem da 

Lagoa do Peixe, na faixa longitudinal, paralela ao oceano. Nessa faixa de pinus o 

deslocamento natural das dunas parece ter sido modificado, acumulando-se em cotas mais 

elevadas. Aos poucos o campo de dunas está superando o obstáculo e talvez seja uma questão 

de tempo até que essas dunas alcancem um volume perigoso, capaz de invadir a lagoa e 

comprometer o seu funcionamento. Excluir espécies exóticas do interior da unidade é muito 

importante. Retirar o pinus, controlar a dispersão e reduzir o seu banco de sementes é 

absolutamente necessário para garantir a manutenção das espécies nativas e a integridade dos 

sistemas protegidos pelo parque. Entretanto, isso deve ser feito dentro de um plano estratégico 

de erradicação, que também leve em consideração a necessidade de restaurar a paisagem e 

reabilitar os processos. 

Palavras Chave: Pinus. Paisagem Costeira. Zona Costeira do Rio Grande do Sul. 

 

Abstract 

 

In the coastal region of Rio Grande do Sul, the impacts caused by the cultivation and 

dispersion of pinus are more and more evident, the largest part related to the fragmentation of 

natural physiognomies and loss of natural habitat due to invasion. In the Parque Nacional da 

Lagoa do Peixe (Fish Lagoon National Park) the extensive forestation of pinus alter 

drastically the structure and dynamic of the local landscape. With the environment surrounded 

by forest crops, the threat concerning the protected system of the Park are constant. Seeds 

access the interior of the Unit, displaced by wind, contaminating the ecosystems. Inside the 

Park, older growing areas of pinus preserve the seed bank, making it difficult to manage the 

contaminated ecosystems. However, more severe changes can be observed at the edge of 

Lagoa do Peixe, in the longitudinal strip, parallel to the ocean. In this range of pinus, the 

natural shifting of dunes appears to have been modified, accumulating in higher dimensions. 

Gradually, the dune field is overcoming the obstacle and may be a matter of time until these 

dunes get to a dangerous volume with the possibility of invading the lagoon and 
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compromising its operation. To delete exotic species from inside the unit is very important. 

To remove pinus, control dispersion and reduce its seed bank is absolutely necessary to ensure 

the maintenance of native species and the integrity of the systems protected by the park. 

Nonetheless, this must be done within a strategic plan of eradication, which also takes into 

account the need to restore and rehabilitate the landscape processes. 

Keywords: Pinus. Coastal Landscapes. Coastal Zone of Rio Grande do Sul. 

 

 

 Introdução 

 

O ambiente costeiro do Rio Grande do Sul (RS), em particular a faixa litoral da restinga, 

contempla paisagens únicas, composta por campos, dunas, matas e um complexo de áreas 

úmidas que inclui charcos, banhados e lagoas de águas doces e salobras. É um vasto espaço 

natural de beleza singular, historicamente pressionado por usos extensivos, como pecuária, o 

arroz irrigado e a silvicultura, a maior parte cultivos do gênero pinus, que está presente por 

quase toda a extensão do espaço litoral gaúcho. 

O pinus está entre as exóticas mais cultivadas no Brasil, talvez um dos gêneros mais 

cultivados no mundo. Em 2011, a área ocupada por plantios florestais de eucalipto e pinus no 

Brasil totalizou 6.515.844 ha, sendo 74,8% correspondente à área de plantios de eucalipto e 

25,2% aos plantios de pinus. A área total coberta por cultivos florestais no RS é de 

445.004 ha, sendo 164.806 ha de pinus (ABRAF, 2012).  

Fonte renovável de madeira o pinus tem sua importância revelada na indústria 

moveleira e na capacidade de absorver grandes quantidades de carbono. Entretanto, o pinus 

também é um dos organismos exóticos mais agressivos que existe e os efeitos da sua 

dispersão ainda são pouco conhecidos e merecem maior atenção por parte da comunidade 

científica, órgãos ambientais e setores do governo responsáveis pelos subsídios à atividade 

florestal. 

Em outubro deste ano a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do RS publicou a 

Portaria nº 79 (SEMA, 2013), que reconhece a lista de espécies exóticas invasoras e também 

estabelece normas de controle e outras providências. Nessa lista, o gênero pinus está 

classificado como espécie exótica de categoria 2, que compreende espécies que podem ser 

utilizadas em condições controladas, com restrições, sujeitas à regulamentação específica. A 

Portaria ainda prevê que é da competência do órgão licenciador estadual permitir o cultivo ou 

a criação de espécies exóticas invasoras constantes nessa categoria, para fins de pesquisa 

científica, cultivo ou criação em condições controladas, mediante autorização específica, 

sujeitas a Análise de Risco e Plano de Controle Ambiental. 
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De fato, o avanço do pinus vem promovendo a decomposição de diferentes fisionomias 

da paisagem gaúcha. A agressividade desse gênero está relacionada ao seu alto poder de 

dispersão e contaminação dos ambientes abertos (Ziller e Galvão, 2002). Quando maduro, o 

pinus produz grande quantidade de “sementes” viáveis, que são distribuídas pelo vento na 

área de entorno, geralmente campestre e muitas vezes vulnerável à invasão biológica da 

espécie, que tem como característica o crescimento rápido e fácil adaptação aos diversos tipos 

de ambiente (Bechara, 2003). 

A ação invasora de espécies pode acelerar o processo de extinção, uma vez que os 

ambientes destruídos são os locais mais facilmente colonizados, impedindo que a sucessão 

secundária permita o retorno das espécies ameaçadas pela fragmentação. A segunda maior 

causa de extinção de espécies no mundo está relacionada com a ação de espécies invasoras, 

superada apenas, pela exclusão e fragmentação de habitats, sendo o gênero pinus o maior 

responsável por extinções resultantes da invasão arbórea de espaços abertos (GISP, 2005).  

Os ambientes mais suscetíveis à invasão por pinus, em ordem crescente, são solos 

expostos, dunas, campos naturais, vegetação arbustiva e florestas (Richardson & Higgins, 

1998). Segundo os autores o pinus tem preferência natural por solos ácidos e arenosos 

localizados, sobretudo, em baixadas e junto a cursos de água, bem como, áreas com lençol 

freático próximo a superfície. E embora não seja tão agressivo como o eucalipto em relação à 

absorção de água subterrânea, o pinus possui alto poder de alteração das características do 

espaço (Gianuca, 2012) e quando plantado em áreas de manancial, próximo a rios, córregos, 

lagoas, lagos e banhados, pode alterar, significativamente, o fluxo hídrico e as propriedades 

que determinam a qualidade da água (Guimarães et al. 2008; Guimarães et al. 2010; Koch e 

Henkes, 2013). 

O pinus vem sendo cultivado no Brasil há mais de um século, inicialmente introduzido 

para fins ornamentais. Somente a partir dos anos 1940 é que passou a ser plantado em escala 

comercial, suprindo parte da demanda por madeira, que ainda é deficiente. E um aspecto 

positivo do cultivo do pinus, que merece ser considerado, é sua contribuição para a redução 

do consumo original de madeira, proveniente de árvores nativas (Vasques, 2007). 

O cultivo do pinus, no RS, teve início nos anos de 1960 e foi amplamente apoiado por 

incentivos fiscais até meados dos anos 1980, quando cultivar árvores deixou de ser um bom 

negócio. A cadeia produtiva da madeira no RS, especialmente na Metade Sul, retornou com 

força a partir dos anos 2000, quando surgem novos incentivos ao avanço de grandes projetos 

de empresas do setor florestal (AGEFLOR, 2013). No entanto, a maior parte desses projetos 
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florestais, voltados ao cultivo de eucalipto para produção de celulose, procurou ocupar 

espaços abertos e campestres, sustentados num modelo equivocado, quanto ao uso dos 

campos para combater a pobreza na metade sul, resultando severas transformações na 

paisagem da Campanha (Silva, 2012). 

No litoral do RS a ociosidade produtiva e a baixa renda nos campos arenosos da região 

costeira também favoreceram a ocupação de novas áreas, com a implantação de projetos de 

silvicultura em zonas de risco e/ou prioritárias à conservação da biodiversidade, sem prever 

possíveis prejuízos que essa prática poderia trazer ao equilíbrio e dinâmica da paisagem. 

Segundo Tagliani (1995), as monoculturas extensivas de arroz e florestamentos de larga 

escala de pinus são os principais impactos dos sistemas costeiros terrestres, resultando em 

uma homogeneização do padrão da paisagem e induzindo a uma redução da heterogeneidade 

espacial. A dispersão do pinus nesse espaço compreende uma das transformações espaciais 

mais severas do momento, que está decompondo a paisagem costeira, de forma silenciosa e 

quase sem ser percebida (Silva, 2009). 

Um exemplo marcante dos efeitos negativos do cultivo de pinus pode ser observado no 

Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que merece atenção especial por todas as suas 

características naturais e ameaças, frente ao avanço e dispersão dessa espécie, que vem 

promovendo alterações significativas nesse espaço. 

2 Área de Estudo 

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe está localizado entre os municípios de Mostardas 

e Tavares, entre as coordenadas 31° 00´S e 31° 29´S e 50° 54´W e 51° 11´W (Figura 1), na 

denominada Região da Restinga, no litoral do RS. O Parque compreende 34.400 ha, com 

62 km de extensão e cerca de 6 km de largura. Foi criado em 1986, pelo decreto nº 93.546/86 

(BRASIL, 1986), com a finalidade de preservar ambientes e proteger espécies, sobretudo aves 

migratórias, que encontram nesta região as condições ideais de abrigo, alimentação e repouso, 

durante seus voos anuais, constitui-se no único sítio RAMSAR
1
 do sul do País. 

                                                
1
O termo Ramsar tem origem na convenção que definiu o tratado de cooperação internacional para a 

conservação de zonas úmidas e de aves aquáticas, que foi concluído na cidade de Ramsar, às margens do Mar 

Cáspio, no Irã, em 2 de fevereiro de 1971. O Brasil aprovou o texto da Convenção de Ramsar em 24 de fevereiro 

de 1993 e hoje contempla 11 sítios, distribuídos em 9 estados. 

 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-arquivadas/11217-o-pampa-e-o-monocultivo-do-eucalipto
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 Figura 1. Localização do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. 

O Parque da Lagoa do Peixe é composto por ambientes que representam o espaço 

costeiro do RS e é considerado pelo Ministério de Meio Ambiente do Brasil como de extrema 

importância biológica para a biodiversidade (MMA, 2000). O seu principal corpo d’água, a 

Lagoa do Peixe, ─ que na verdade é uma laguna ─, compreende uma ligação direta e sazonal 

com o oceano, através de uma abertura na barra, que mistura águas doce e salgada, permitindo 

a formação de um sistema muito particular e de grande produtividade, que abriga elementos 

específicos da fauna e da flora como: camarões, caranguejos, moluscos, algas, plânctons e 

pequenos peixes que atraem e alimentam as aves, répteis e alguns mamíferos (ICMBio, 2014). 

As grandes questões do Parque envolvem o manejo da Unidade, a conservação da lagoa 

e a abertura da barra. Mas também merecem ser considerados, além dos impactos promovidos 

pelo cultivo e dispersão do pinus, a presença do gado; a caça ilegal e a pressão exercida pela 

pesca predatória e a falta de uma política clara quanto a regularização fundiária, que agrava as 

relações socioambientais e com frequência promove conflitos (Teixeira, 2012). 

O cultivo do pinus é um problema importante para o Parque, pois está por todo lugar, 

denunciando a contaminação de diferentes ecossistemas, que deveriam estar protegidos, mas 

que são acessados por sementes dispersadas pelo vento, de antigas áreas de cultivo, no interior 

do Parque, onde as árvores estão maduras e dispersando há bastante tempo (Portz, 2011). As 

áreas de cultivo maduras funcionam como barreiras aos fluxos naturais dos processos, 

colocando em risco a finalidade maior do Parque, que é proteger as áreas úmidas e as espécies 

da fauna e da flora associadas a estes ambientes. 
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3 Metodologia 

Para representar a paisagem do Parque e seu entorno, foi gerada uma área de 

abrangência, um buffer de 5 km sobre o limite oficial do Parque. Portanto, a área de estudo 

superou o limite legal da Unidade e se estendeu até o limite gerado pelo buffer (Figura 2). 

 
Figura 2. Limite do parque e da extensão total da área de estudo, definida pelo buffer. 

A imagem de satélite escolhida para realizar o estudo foi a Landsat 5 sensor TM, do ano 

de 2011, adquirida na base de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

devido a sua disponibilidade, características espectrais e resolução espacial. 

O processo de classificação do uso e cobertura do solo, que permitiu gerar o plano de 

classes de paisagem, foi realizado no software Idrisi versão Selva 17.00 (Clark Labs, 2012) 

com a ferramenta denominada Mapa Auto-organizável de Kohonen (SOM - Self-Organizing 

Map), que consiste em um tipo de rede neural artificial baseada no aprendizado competitivo e 

não supervisionado (Kohonen, 1997).  

Após a classificação a imagem passou pelo processo de segmentação que consiste no 

agrupamento de pixels que compartilham similaridade espectral, formando uma imagem que 

representa a composição espacial dos terrenos avaliados na área de estudo. 

A informação gerada na segmentação foi importada para o software ArcGIS 10.0 

(ESRI, 2010) e transformada no plano vetorial polígono, formato shapefile. Cada polígono 
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que representa uma determinada classe foi associado a um valor na tabela de classes, de 

maneira rápida e simples. 

A análise métrica do plano de classes da paisagem foi realizada no software Patch 

Analyst, que consiste em um programa informático, desenvolvido por Elkie et al. (1999). 

Nesse software, com o auxilio da ferramenta Spatial Statistics, foi possível estudar a estrutura 

do mosaico, compreendido pela paisagem do Parque e seu entorno imediato. 

4 Resultados e Discussão 

A análise revelou que o Parque Nacional da Lagoa do Peixe e seu entorno 

compreendem um mosaico heterogêneo, composto por uma variada coleção de elementos 

espaciais ou manchas de paisagem, as quais definem sua estrutura e permitem inferir sobre 

sua dinâmica, qualidade e “estado de saúde”. Na coleção da paisagem destaca-se a extensa e 

contínua mancha de mata nativa, no limite do Parque, que além de permitir o fluxo linear dos 

processos, como o deslocamento de espécies, também exerce a função de filtro, conferindo 

proteção ao interior da Unidade. Também se destaca o complexo de banhados e áreas úmidas, 

no interior do Parque, além da vasta área coberta por dunas, junto ao limite oceânico. Entre os 

aspectos negativos evidencia-se a presença de manchas de cultivo arbóreo de pinus (Pinus 

elliotti), que se mostra bastante presente no entorno da Unidade (Figura 3). 

 
Figura 3. Mapa de classes de paisagem do Parque Nacional da Lagoa do Peixe e seu entorno. 
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A análise reconheceu nove classes de paisagem, as quais foram caracterizadas por cinco 

métricas espaciais: área da classe formada pela coleção de manchas; número de manchas que 

formam a classe; tamanho médio das manchas da classe; índice médio das formas das 

manchas da classe; densidade das bordas (Tabela 1). As métricas possuem significados e 

ajudam a interpretar a paisagem (Lang e Blaschke, 2009). O número de manchas (NM) 

contabiliza o número de elementos naturais, como: matas, banhados, dunas; e também o 

número de elementos de degradação, como: pastagens, cultivos, solos expostos. Manchas do 

mesmo tipo e origem formam as classes da paisagem. A classe representa a riqueza estrutural 

da paisagem e a área da classe (AC) mostra a área ocupada pela classe na composição 

estrutural da paisagem. O tamanho médio das manchas (TMM) relaciona a área da classe com 

o número total de manchas que compõem a classe e é utilizado para comparar a unidade da 

classe. O índice médio da forma (IMF) questiona quão compactas são as manchas em 

comparação com um círculo de área igual, que gera o valor 1. O índice avalia, portanto, a 

complexidade da forma de uma mancha, comparada a uma feição padrão, representada por 

um círculo. Assim, quanto mais afastado da forma de um círculo estiver a feição ou mancha, 

maior será o seu valor de forma. No entanto, essa estimativa ganha relevância no significado 

quando associado com os aspectos ecológicos da paisagem. Manchas com valores de forma 

baixos revelam manchas com maior probabilidade de abrigar espécies, enquanto as de valor 

alto revelam manchas estreitas, que funcionam como pontes ou barreiras. A densidade das 

bordas (DB) permite equiparar a riqueza da estrutura, onde valores altos de densidade de 

borda pode indicar maior riqueza estrutural dos elementos naturais, e bordas complexas 

podem abrigar maior diversidade de habitats. 

Tabela 1. Resultado das análises com a ferramenta Spatial Statistics do Patch Analyst. 

Classes NM AC (ha) TMM (ha) IMF (≥1) DB (%) 

Lagunas e Lagos 45 7507,72 166,83 1,71 2,55 

Reflorestamento 76 7586,15 99,81 1,84 3,80 

Mata Nativa 90 5021,03 55,78 1,64 3,21 

Areia 75 22233,76 296,45 1,50 3,52 

Solo exposto e agricultura 133 15430,47 116,01 1,68 7,64 
Banhados e campos úmidos 169 8745,52 51,74 1,51 5,0 

Campos e pecuária 143 10686,11 74,72 1,75 6,31 

A classe formada por banhados e campos úmidos representa o maior número de 

manchas da paisagem, seguida pelas classes campos associados a pecuária e solo exposto 

associado a agricultura. No entanto, a classe areia, que representa o campo de dunas, 

compreende a maior área e também a classe com manchas de tamanho médio maior, ou seja, 

mais unida e contínua. Entre as classes naturais as lagunas e lagos apresentam o maior índice 

de forma, revelando a distribuição alongada dessa classe, no contexto espacial. Os cultivos 
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florestais compreendem a classe mais retilínea, que provavelmente atua como barreira em 

diferentes situações em que se encontra. A diversidade de borda, entre as classes naturais, é 

maior na classe banhados e campos úmidos, onde provavelmente está a maior diversidade de 

habitats. A maior diversidade de borda da paisagem encontra-se nas classes de uso solo 

exposto associado a agricultura e campos associados a pecuária, que não está, 

necessariamente, relacionado com a diversidade de habtats e sim com o retalhamento imposto 

por essas classes ao espaço. 

O cultivo florestal representa no espaço a terceira menor classe, entretanto, sua presença 

na paisagem aberta traz transformações significativas. No interior do Parque a mancha linear 

de Pinus, posicionada junto à lagoa, parece estar barrando o avanço das dunas, numa faixa de 

aproximadamente 10 km e 275 ha de área. 

Essa faixa de cultivo de pinus foi instalada há cerca de 30 anos. Ela parece ter contido o 

processo de deslocamento natural do campo de dunas, elevando sua cota, que agora, aos 

poucos, começa a superar esse obstáculo (Figura 4). E talvez seja uma questão de tempo até 

que essas dunas alcancem um volume perigoso, capaz de invadir a lagoa e comprometer o seu 

funcionamento. 

 
 Figura 4. Efeito barreira da faixa de pinus, na margem da Lagoa do Peixe, apoiando o campo de dunas. 

Outra possibilidade é a retirada total da faixa de pinus. Nesse caso, talvez, o campo de 

dunas avance com maior velocidade em direção ao ambiente da lagoa, visto que nada estará 

impedindo o seu deslocamento. Algo assim está para acontecer, em razão da Ação Civil 
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Pública N.º 2006.71.00.013259-2/RS
2
 que visa erradicar, por completo, o pinus do interior da 

Unidade, incluindo a faixa que promove o efeito barreira sobre as dunas. O que vem sendo 

cumprido por decisão judicial federal, desde 2006. 

De outra parte, a “simples” retirada dessa faixa de cultivo chega a ser um paradoxo e 

uma decisão perigosa, pois implica em mudanças que podem comprometer o funcionamento 

do sistema lagunar, se o corte não for planejado e acabar acelerando o avanço da areia 

acumulada, em direção ao interior da lagoa. Ou seja, é preciso repensar a estratégia atual, de 

cortes anuais, pois apenas tirar a faixa de pinus não parece ser a prática mais segura.  

Em 2006, diante da determinação legal do Ministério Público Federal, de erradicar o 

pinus do interior do Parque, a administração iniciou a primeira fase de cortes na faixa 

longitudinal da lagoa. As consequências da ação passaram a ser observadas em pouco tempo, 

com a invasão da areia nos pontos em que o desbaste foi maior, reforçando a hipótese de que 

retirar essa barreira, sem um plano de contenção da massa de areia, representa um perigo 

(Figura 5). 

 
  Figura 5. Avanço da areia em ponto de supressão da faixa de pinus. 

A retirada do pinus no interior da Unidade deve ser abordada dentro de um plano mais 

prudente, com critérios e ações de controle e monitoramento, que permitam observar o 

                                                
2
 Frente à expansão dos cultivos florestais e diante da ameaça ao patrimônio natural, o Ministério Público 

Federal do Rio Grande do Sul entrou na Justiça Federal com ação civil pública N.º 2006.71.00.013259-2/RS, 

com o objetivo de evitar que essas espécies tomem conta do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Assinada pelos 
procuradores da República Carolina da Silveira Medeiros e Carlos Eduardo Copetti Leite, a inicial da ação 

determina que o IBAMA realize um diagnóstico completo das áreas de plantações de exóticas no interior e 

entorno do Parque, visando sua completa erradicação. 
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comportamento do sistema e os seus processos, a partir da reabilitação das estruturas originais 

da paisagem. Não basta apenas retirar os plantios do interior do parque, é preciso, também, 

garantir que a movimentação do campo de dunas permaneça estável, garantindo, no tempo, a 

conservação e manutenção dos recursos e serviços naturais prestados pela lagoa, que é o 

sistema imediatamente ameaçado pelo avanço das dunas. E isso quer dizer que a supressão de 

exóticas nessa faixa precisa ser feita dentro de um plano, que preveja o reestabelecimento dos 

aspectos naturais perdidos ou transformados pelo cultivo ou dispersão do pinus. 

O pinus avança sobre o espaço de forma “predatória”, impedindo que outras plantas 

consigam se desenvolver durante o seu crescimento. Na competição por luz, espaço, água e 

nutrientes o pinus é superior e ganha das espécies nativas, mesmo quando cresce em 

condições limitadas. À medida que se desenvolvem formam agrupamentos gradativamente 

mais densos que produzem, em primeira instância, o sombreamento das plantas nativas de 

menor porte e, a médio e longo prazo, podem provocar alterações químicas no solo, inibindo 

o crescimento de espécies sensíveis (Brandão e Lima, 2002; Broquen et al., 2005; Melo e 

Resck, 2006; Carvalho et al., 2008; Córdova, et al., 2009; Copatti, e Daudt, 2009).  

Ao mesmo tempo, o vento é um aliado importante. Sempre muito forte nessa região, o 

vento é responsável por dispersar a “semente” do pinus para grandes distâncias, às vezes 

alguns quilômetros. Também as ameaçam de invasão chegam do lado de fora, pois o Parque 

está rodeado de áreas cultivadas com pinus, que crescem sem controle ou atenção ao fato de 

que estão próximos demais de uma unidade de conservação federal. 

O Prof. Dr. Demétrio Guadagnin (comunicação verbal, 2013), que acompanhou o 

primeiro ciclo de corte do pinus, no interior do Parque, em 2006, defende que os problemas 

associados a invasão do pinus englobam vários aspectos. O primeiro é que o Parque relutava 

em discutir técnicas alternativas de controle, como fogo e venenos, que podem ser adequadas 

em algumas situações. O segundo, relacionado com o anterior, é que é certo que serão 

necessárias varias operações de controle “fazer apenas um corte e não definir uma estratégia 

permanente de controle pode, apenas, estimular a regeneração, que é o que está acontecendo, 

e ficar pior do que era”. O terceiro é entender o efeito que a remoção vai ter na circulação da 

areia e decidir se este efeito é desejável ou não. Em principio é, seja ele qual for, mas isso 

precisa ficar entendido pelos atores, conclui. 

Entre as alternativas e recomendações para o manejo da paisagem transformada pelo 

pinus, no interior do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, vale salientar que primeiro o 

problema deve ser observado dentro de uma hierarquia de ações, incluindo uma comunicação 
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mais ativa da Unidade com organizações preocupadas com o problema da invasão biológica, 

como o Instituto Hórus, por exemplo, que tem como missão desenvolver alternativas de 

conservação ambiental e integrá-las aos processos de desenvolvimento econômico e social. É 

preciso trabalhar o entorno da Unidade, na tentativa de afastar os cultivos e diminuir o 

ingresso de sementes dispersadas pelo vento, que é a forma mais comum de colonização de 

novos espaços, utilizada pelo pinus (Langdon, 2011). Novas infestações podem ser 

controladas com o uso de cortinas vegetais, plantadas no entorno ou próximas aos cultivos 

comerciais, para evitar que o vento transporte os propágulos. Dentro da Unidade é preciso 

suprimir as manchas de cultivo mais antigas, controlar o rebrote e limpar as áreas infestadas.  

Enfim, o controle do pinus deve ser constante e progressivo, talvez combinado com 

diferentes práticas. Nas áreas de campo seco pode ser interessante incluir o gado na fase 

inicial do manejo, pois a presença de pastadores retarda o processo de sucessão e mantém a 

fisionomia campestre (Pillar e Vélez, 2010). Nas áreas úmidas, onde a contaminação é 

crescente, controlar a invasão dessa espécie traz uma dificuldade adicional, pois o pinus 

responde de forma positiva aos terrenos saturados com água (Zanchetta e Diniz, 2006). As 

áreas de restinga ou originalmente cobertas com floresta nativa podem ser regeneradas a partir 

de cortes sucessivos das árvores invasoras, seguidas do controle permanente do rebrote 

(Bourscheid e Reis, 2010). 

Já na margem da Lagoa do Peixe, onde o pinus parece ter feito transformações mais 

significativas, as alternativas são limitadas e muito difíceis. Ainda não existe uma solução 

desenhada, mas é necessário traçar algumas alternativas ao corte absoluto da faixa de pinus, 

que nessa área pode dar início a um processo ainda mais perigoso, levando uma grande 

quantidade de areia para o interior da lagoa, que já está acontecendo, mesmo que de forma 

lenta (Burgueño et. al., 2013). 

A primeira alternativa segura é rebaixar o volume de areia do campo de dunas, porém é 

uma opção onerosa e de difícil logística. Além disso, é preciso considerar os impactos dessa 

retirada, pois existe uma comunidade biótica estabelecida. Também seria necessário pensar na 

enorme quantidade de material, impactos associados ao transporte e sua destinação final. 

A segunda alternativa é estabilizar o talude, amenizar a força transportadora do vento e 

reduzir o pacote de areia que ingressa no litoral oceânico. Nesse caso, a faixa de pinus deve 

permanecer, pelo menos, as manchas de cultivo mais próximas das dunas. As manchas mais 

afastadas devem ser removidas e as áreas com infestação tratadas. Os canais de drenagem, 

localizados entre o talude e a lagoa devem ser fechados e o terreno nivelado, reestabelecendo 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 335 
 

a permanência do encharcamento, por um período de tempo maior. Para estabilizar o talude os 

troncos devem ser mantidos em pé e o movimento da areia controlado. Para o controle da 

areia devem ser utilizados blocos de contenção, os quais precisam ser testados, até que se 

encontre o modelo com melhor resultado.  

Por fim, na linha de praia, junto ao oceano, precisaria ser fixada uma cortina de 

vegetação, a qual deve ser capaz de impedir o avanço da areia disponível na margem da costa. 

Estratégias que somadas talvez correspondam de forma positiva ao arranjo da paisagem, na 

sua recuperação e retomada dos processos naturais perdido.  

5 Conclusões 

A paisagem estudada apresenta uma matriz de manchas de uso antrópico que exerce uma 

influência negativa frente aos ambientes naturais mantidos na área do Parque; As manchas de 

banhados, campos úmidos e matas nativas compreendem remanescentes de uma extensão 

natural maior, anterior a expansão das manchas de uso; As manchas de solo exposto e campos 

associados à agricultura e pecuária possuem os maiores valores no cálculo de densidade de 

bordas, ou seja, são os elementos com mais influência na dinâmica da paisagem e que 

exercem grande impacto às manchas vizinhas de caráter natural, onde o ideal seria a situação 

contrária; Diante do grave problema que representa o pinus para a paisagem a administração 

do Parque deveria aproveitar a oportunidade para ampliar a inserção do problema na 

comunidade local, por meio de apresentações em reuniões públicas e seminários, que também 

podem contar com a participação da academia e outras esferas da gestão pública, com 

interesse na conservação da biodiversidade; As áreas alteradas com pinus devem servir de 

alerta aos perigos da invasão biológica. Deve-se sensibilizar as pessoas quanto à importância 

de manter a integridade dos recursos e dos ambientes protegidos em unidades de conservação; 

Cultivar árvores para fins comerciais é uma necessidade, sem o cultivo do pinus e outras 

exóticas conhecidas, a demanda por madeira recairia sobre espécies nativas, o que não é bom 

e nem sustentável, entretanto, o cultivo de arbóreas em áreas abertas pode trazer severas 

transformações para a paisagem; O cultivo de pinus no espaço costeiro funciona como 

borracha, que apagam partes do contínuo natural aberto, deslocando a fauna para áreas 

vizinhas, elevando, em hipótese, a competição entre as espécies, por espaço e alimentos, 

acentuando o declínio das populações. E os cultivos abandonados passam a fazer parte dos 

espaços, interferindo nos processos, inclusive como barreiras. 

 

 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 336 
 

6 Bibliografia 

ABRAF. Anuário estatístico da Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas, 

ano base 2011, Brasília, DF. 150p. 2012. 

AGEFLOR. Associação Gaúcha de Empresas Florestais. Desenvolvimento dos 

empreendimentos florestais no sul do Rio Grande do Sul. Disponível em 

http://www.ageflor.com.br/. Acesso: 8 de novembro de 2013. 

BECHARA, F. C. Restauração Ecológica de Restingas Contaminadas por Pinus no Parque 

Florestal do Rio Vermelho, Florianópolis, SC. Dissertação: PPG em Biologia Vegetal, UFSC, 

Florianópolis, SC. 125p. 2003. 

BOURSCHEID, K.; REIS, A. Dinâmica da invasão de Pinus elliottii Engelm em restinga sob 

processo de restauração ambiental no Parque Florestal do Rio Vermelho, Florianópolis, SC. 

Revista Biotemas, 23 (2). p.24-30. 2010. 

BRASIL. Decreto nº 93.546, de 6 de novembro de 1986. Cria o Parque Nacional da Lagoa do 

Peixe. Disponível em: 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Decretos/1986/dec_93546_1986_

parquenacionallagoapeixe_rs.pdf. Acesso: 5 de novembro de 2013. 

BRANDÃO, S. L.; LIMA, S. C. pH e condutividade elétrica em solução do solo, em áreas de 

Pinus e cerrado na chapada, em Uberlândia (MG). Rer. Caminhos de Geografia 3(6). p.46-56. 

2002. 

BROQUEN, P.; CANDAN, F.; FALBO, G.; GIRARDIN, J. L.; PELLEGRINI, V. Impacto 

del Pinus ponderosa sobre la acidificación de los suelos de la transición bosque-estepa, SO del 

Neuquén, Argentina. Ver. Bosque 26 (3). p.63-74. 2005 

BURGUEÑ, L. E. T.; QUADRO, M. S.; BARCELOS, A. A.; SALGADO, P. A.; WEBER, F. 

S.; KOLLAND JR., M.; SOUZA, L. H. Impactos Ambientais de Plantios de Pinus sp. em 

Zonas Úmidas: O Caso do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, RS, Brasil. Biodiversidade 

Brasileira: ICMBio, 3(2): p.192-206, 2013 

CARVALHO, A. M. X.; VALE, H. M. M.; FERREIRA, E. M.; CORDERO, A. F. P.; 

BARROS, N. F.; COSTA, M. D. Atividade microbiana de solo e serapilheira em áreas 

povoadas com Pinus elliottii e Terminalia ivorensis. Rev. Bras. Ci. Solo, n.32. p.2709-2716. 

2008 

COPATTI, C. E.; DAUDT, C. R. Diversidade de artrópodes na serapilheira em fragmentos de 

mata nativa e Pinus elliottii (Engelm. Var elliottii). Rev. Ciência e Natura, UFSM, 31 (1). p. 

95 – 113. 2009 

CÓRDOVA, M.; CHAVES, C. L.; MANFREDI-COIMBRA, S. Fauna do solo X vegetação: 

estudo comparativo da diversidade edáfica em áreas de vegetação nativa e povoamentos de 

Pinus sp. Ver. Geoambiente on-line, n.12. p.30-41. 2009 

ESRI, ArcMap Versão 10.0. 2010. 380 New York Street Redlands, CA 92373-8100 909-793-2853. 

Forman, R; Godron, M.. Landsacape ecology, John Wiley ans Sons. New York, NY. 1986. 620 pp. 

GUIMARÃES, R. Z.; GONÇALVES, M. L.; MEDEIROS, S. W.. A silvicultura e os recursos 

hídricos superficiais. Pesquisa Florestal Brasileira, n.56. p.79-85. 2008 

GUIMARÃES, R. Z.; OLIVEIRA, F. A.; GONÇALVES, M. L.. Avaliação dos impactos da 

atividade de silvicultura sobre a qualidade dos recursos hídricos superficiais. Scientia 

Forestalis, Piracicaba, SP. v. 38, n.87. p.377-390. 2010 

http://www.ageflor.com.br/


ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 337 
 

GIANUCA, K.; TAGLIANI, C. R. A. Análise em um Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) das alterações na paisagem em ambientes adjacentes a plantios de Pinus no Distrito do 

Estreito, município de São José do Norte, Brasil. Revista de Gestão Costeira Integrada, 12(1). 

p.43-55. 2012 

GISP. Global Invasive Species Programme, 2005. 80p. Disponível em: 

http://www.institutohorus.org.br/download/gispSAmericapo.pdf. Acesso: 07 de novembro de 

2013. 

INSTITUTO HORUS de desenvolvimento e conservação ambiental. 2013. Disponível em: 

http://www.institutohorus.org.br/index.php. Acesso: 10 de novembro de 2013. 

KOCH, M. M; HENKES, J. A. A interferência das plantações de Pinus spp nos ecossistemas 

dos campos de Cima da Serra, RS. Gestão & Sustentabilidade Ambiental - Estudo de Caso. 

Florianópolis, v. 2, n.1. p.64-91. 2013. 

KNAK, R. B. Plano de manejo do Parque Nacional da Lagoa do Peixe - Fase 2. Rio Grande, 

RS. 35p. 1999 

LANG, S. e BLASCHKE. Análise da Paisagem com SIG. São Paulo: Oficina de Texto, 2009. 

424p. 

LANGDON, B. F. Invasión de coníferas: ejemplos del Sur de Chile . In: Boletín de la red 

latinoamericana para el estudio de plantas invasoras. v.1, n.1. p.18-22. 2011 

LIMA, L. T.; WEISS, C. V. C; SILVA, M. D. O estudo da paisagem do Parque Nacional da 

Lagoa do Peixe (Brasil) utilizando classificação de imagens de satélite por redes neurais. 

Revista de la Asociación Argentina de Ecología de Paisajes (RASADEP). 2013. 

MELO, J. T.; RESCK, D. V. S. Efeito do reflorestamento com diferentes espécies sobre os 

atributos químicos em solos do Cerrado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, Embrapa 

Cerrados, n.164. 19p. 2006 

MMA. Ministério do Meio Ambiente. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da 

biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos. Brasília: MMA/SBF. 40p. 2000 

PILLAR, V. P.; VELEZ, E. Extinção dos Campos Sulinos em Unidades de Conservação: um 

Fenômeno Natural ou um Problema Ético? Natureza & Conservação, 8(1). p.84-86. 2010 

PORTZ, L.; MANZOLLI, R. P.; SALDANHA, D L.; Correa, I. C. S. Dispersão de espécie 

exótica no Parque Nacional da Lagoa do Peixe e seu entorno. Revista Brasileira de Geografia 

Física v.1. p.033-044. 2011. 

RICHARDSON, D. M.; HIGGINS, S. I. (1998) - Pines as invaders in the southern 

hemisphere. In: Richardson , D. M. (ed.), Ecology and biogeography of Pinus. Cambridge 

University Press, Cambridge. p.450-473. 

SEMA (2013) - Portaria nº 79, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Rio Grande do Sul. 

SILVA, M. D. Os cultivos florestais do pampa, no sul do Rio Grande do Sul: desafios, perdas 

e perspectivas frente ao avanço de novas fronteiras agrícolas. Revista Floresta, 42(1). 

Curitiba, PR. p.215-226. 2012. 

TAGLIANI, P. R. Estratégia de Planificação Ambiental para o Sistema Ecológico da Restinga 

da Lagoa dos Patos, Planície Costeira do Rio Grande do Sul. Tese de Doutorado em Ecologia 

e Recursos Naturais, CCBS, UFSC, São Carlos, SP. 282p. 1995. 

http://www.institutohorus.org.br/index.php


ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 338 
 

TEIXEIRA, P. R.; LANZER, R. Parque Nacional da Lagoa do Peixe e desenvolvimento local: 

a visão da comunidade de Mostardas/RS e Tavares/RS. Revista Hospitalidade, São Paulo, 

SP., v. 9, n. 2, p.218–234. 2012. 

VASQUES, A. G.; NOGUEIRA, A. S.; KIRCHNER, F. F.; BERGER, R. Uma Síntese da 

contribuição do gênero Pinus para o desenvolvimento sustentável no sul do Brasil. Revista 

Floresta, v. 37, n. 3, Curitiba, PR. p.445-450. 2007. 

ZILLER, S. R.; GALVÃO, F. A degradação da estepe gramíneo-lenhosa no Paraná por 

contaminação biológica de Pinus elliottii e P. taeda. Revista Floresta, 32 (1), Curitiba, PR. 

p.41-47. 2002. 

ZANCHETTA, D.; DINIZ, F. Estudo da contaminação biológica por Pinus spp. em diferentes 

áreas da estação ecológica Itirapina – São Paulo. Revista do Instituto Florestal, 18(1). p.1-14. 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 339 
 

EXPERIÊNCIAS VIVIDAS NO ESTÁGIO: CONSTRUÇÃO DE MAQUETES NO 6º 

ANO DO ENSIO FUNDAMENTAL 

 

ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA¹; DOMITILA THEIL RADTKE²;  

ALCIR NEI BACH³. 

 

Graduanda Curso de Licenciatura em Geografia UFPel¹; Graduanda Curso de Licenciatura em Geografia 

UFPel²; Professor adjunto do Departamento de Geografia UFPel³. 

 

INTRODUÇÃO 

 O seguinte trabalho trata-se do relato do desenvolvimento de duas atividades que 

tinham como objetivo a construção de maquetes durante o Estágio Supervisionado do Ensino 

Fundamental, visando contribuir para o ensino e aprendizado dos alunos e no 

desenvolvimento de metodologias alternativas por parte dos estagiários. Ambas as atividades 

foram desenvolvidas no mesmo nível de ensino (6º ano do Ensino Fundamental) onde os 

conteúdos abordados eram os mesmos: O Estudo do Campo e da Cidade. 

 Salientando o aprendizado obtido, através da disciplina de Metodologia e Prática de 

Ensino em Geografia III, parte do currículo obrigatório do curso de Licenciatura em 

Geografia da UFPel, e explanando através de referenciais teóricos, busca-se ressaltar a 

importância do uso da maquete em sala de aula como forma de representação do que é 

concebido pelo aluno perante os conteúdos trabalhados. Além disso, demonstrar como a 

maquete é uma ferramenta que auxilia o professor ao trabalhar conceitos referentes à 

Cartografia, pois permite uma visualização do que se esta ensinando e aprendendo. 

 

METODOLOGIA 

 A disciplina de Metodologia e Prática de Ensino em Geografia III, parte da grade 

curricular do Curso de Licenciatura em Geografia, ofertada no 4º semestre do curso, 

proporciona o aprendizado de técnicas de construção de maquetes. Além disso, trabalha com a 

ideia da utilização da maquete como ferramenta didática que auxilia o trabalho do professor 

em sala de aula e que ajuda no ensino/aprendizado do aluno. 

 Almeida e Passini (2002) afirmam que a utilização de maquetes como forma de 

atividade de representação ajuda na compreensão de conteúdos pelos alunos, além de 

ocasionar a introdução de conceitos cartográficos para que haja a apropriação dos mesmos. 

Isto, pois, aprender Cartografia através da construção de maquetes é uma forma de 

comunicação\informação conforme a leitura e interpretação do espaço pelos alunos. Contudo, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1998) trazem em seus objetivos o aprendizado 

do espaço através da construção pessoal, da representação feita pelo aluno; que este aprenda a 

observar, organizar as informações e saiba representá-las a partir do que conhece. 
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 Pensando nisso, a partir do tema abordado no trimestre para o 6º ano do Ensino 

Fundamental pelas escolas nas quais ocorreram os dois estágios organizaram-se atividades 

avaliativas aos alunos onde a construção de maquetes foi planejada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Devido a, serem realizados dois trabalhos distintos, pois se tratavam de dois estágios 

em escolas bem distintas e com turmas com características próprias, os resultados tiveram, 

consequentemente, suas diferenças. O que havia em comum era o fato de serem turmas que se 

encontravam no mesmo nível de ensino e que estavam concomitantemente recebendo o 

mesmo conteúdo de Geografia, onde as estagiárias se utilizaram da construção da maquete 

como forma de atividade. 

 A atividade proposta para os alunos da turma única da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Carlos André Laquintinie buscou retratar, dentro da temática Campo e Cidade 

abordada neste nível de ensino, através do uso da maquete, como se distribuía a produção dos 

alimentos no Brasil. A turma contava com 9 alunos frequentes, sendo assim foi construída 

uma única maquete. 

 Através de um mapa escolhido pelos alunos que foi retirado do livro didático utilizado 

por eles na escola (PROJETO ARARIBÁ, 2007), o qual continha os principais alimentos 

produzidos pela agricultura nacional e onde estes eram produzidos com em maior quantidade. 

Construiu-se, então, inicialmente uma maquete do relevo brasileiro, trabalhando junto com os 

alunos o conceito de curvas de nível e escala, assim como as formas de relevo presentes no 

país. Posteriormente, os alunos elaboram pequenas plaquinhas com a imagem destes 

alimentos produzidos, desenhados por eles próprios, que eram colocadas na maquete sobre a 

região onde eram cultivados. 

 Já a atividade que foi proposta para a turma 602 da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Dr. Francisco Simões consistia na elaboração de maquetes pelos 22 alunos, em 

grupos, onde estes escolhiam o que iriam representar a partir do que vinham trabalhando 

sobre a temática Campo e Cidade na disciplina, mais precisamente sobre as atividades 

econômicas do campo e as atividades econômicas da cidade, pelos setores da economia. Os 

alunos poderiam retratar em suas maquetes as características e atividades de cada espaço, e 

outras informações que achassem relevantes.  

Os temas mais retratados nas maquetes do Campo foram a agricultura, pecuária e 

extrativismo, e os mais retratados na Cidade, foram as fábricas e comércio. Além de várias 

características sobre as diferenças nas moradias, transporte e o modo de vida dos destes 

espaços, além da inter-relação importante entre os mesmos, que foi bastante trabalhado em 

aula. Também foi construída uma maquete do litoral, onde os alunos pretendiam representar a 

atividade do turismo e suas características. Os estudantes, também, tinham a opção de realizar 

a construção de mais de uma maquete e abordar todos os setores de produção e atividades 

econômicas, como desejassem. A turma acabou realizando cinco maquetes ao todo. 

 Ambas as atividades realizadas serviram não apenas para a contextualização da 

temática que estava sendo vista no trimestre pelos alunos, mas servia como base para 

introduzir conceitos referentes à Cartografia. Assim, como ALMEIDA ressalta: 
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 "[...] o uso de maquetes tem servido como forma inicial de representação, a qual 

permite discutir questões sobre localização, projeção (perspectiva), proporção 

(escala) e simbologia. [...] O uso da maquete permite a operação de fazer sua 

projeção sobre o papel e discutir essa operação do ponto de vista cartográfico, o que 

envolve: representar em duas dimensões o espaço tridimensional, representar toda a 

área sob um só ponto de vista e guardar a proporcionalidade entre os elementos 

representados." (ALMEIDA apud PISSINATI & ARCHELA, 2007, p. 181). 

 Deste modo, o uso da maquete, que favoreceu o aprendizado dos alunos de ambas as 

turmas das escolas citadas, veio a ajudar a incorporar estes conceitos cartográficos de forma 

direta e, alguns, de forma indireta. O trabalho com os alunos foi agradável e atingiu os 

objetivos que ambas as atividades propunham para os seus.  

 

CONCLUSÕES 

 Pode-se dizer que o trabalho em sala de aula com a construção de maquetes 

representativas de temáticas trabalhadas pela Geografia (mas, também, não só por esta 

disciplina) alcançou bons resultados. Isto se deve, por se tratar de uma atividade lúdica que 

desperta a criatividade de criação dos alunos, assim como lhes dá autonomia em seu trabalho 

de representatividade, estes compreendem melhor os conteúdos trabalhados por que 

participam efetivamente de forma prática do desenvolvimento deste. 

 Além disso, para que houvesse a realização destas atividades em período de estágio, a 

disciplina presente no currículo do curso (Metodologia e Prática em Geografia III) foi 

indispensável. Foi através da disciplina que se pode aprender sobre a utilização de maquetes 

pelo professor em sala de aula, assim como a construção das mesmas junto a conteúdos que 

podem ser contemplados por elas, ajudando no ensino/aprendizado dos alunos. 
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INTRODUÇÃO 

A proposta de elaborar um Fanzine em forma de painel foi acertada em conjunto com 

os outros colegas do grupo e a professora orientadora da disciplina de metodologia IV do 

curso de licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Pelotas, como trabalho de fim 

de semestre.  

Sabemos que o processo de inclusão contempla a aceitação das diferenças em nosso 

conjunto atual de sociedade e todos os seus processos culturais, sociais e econômicos. As 

minorias sofrem com a segregação e a discriminação por estarem relacionadas há um 

estereotipo que é tido como o certo. 

 Neste contexto a inclusão destas minorias em todos os ambientes públicos necessita 

ser prioridade, a fim de promover o entendimento da diversidade existente que é respaldado 

por políticas públicas. Mantoan (2001) defende que ao não lidarmos com as diferenças “não 

percebemos a diversidade que nos cerca, nem os muitos aspectos em que somos diferentes uns 

dos outros”. Para a Geografia um desses aspectos de diferença materializa-se na concepção e 

percepção do espaço que construímos ao longo de nossa existência. No caso da deficiência 

físico-motora a relação sujeito e espaço são intrínsecos ao ato de pensar e agir, sendo que os 

alunos com dificuldades motoras necessitam conhecer e decifrar o espaço antes mesmo de 

interagir com ele, a fim de, posteriormente se apropriarem do mesmo, essa apropriação se 

refletirá diretamente na acessibilidade.  

Tal dificuldade de acesso ao espaço escolar tem estreita relação com a Geografia, 

Sassaki (2005), descreve que na acessibilidade arquitetônica são eliminadas as barreiras 

ambientais e físicas dos recintos internos e externos, exibindo assim, a visão diferenciada do 

espaço pelo aluno portador com necessidades especiais com destaque para os alunos com 

deficiência físico-motora. 

Desta forma este trabalho tem como objetivo principal demonstrar pela visão do aluno 

com deficiência físico-motora a sua perspectiva do espaço escolar através de elaboração de 

imagens animadas para confecção de Fanzine e painel para exposição, caracterizando tais 

dificuldades de acesso em relação com as políticas públicas de educação inclusiva. 
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METODOLOGIA 

Como metodologia para este trabalho foi desenvolvido um Fanzine através de fotos e 

depois confecção de um painel para exposição, segue as seguintes etapas: 

             1-Foram tiradas fotos em ambientes com dificuldade de acesso para alunos 

com deficiência físico-motora como: Escadas, pisos molhados, e acessibilidade a ambientes 

escolares; 

             2-As fotos foram editadas no celular com um aplicativo específico, onde 

foram colocadas as animações; 

            3- Em um segundo momento utilizamos um software de computador para 

confecção das colagens das fotos e edição de textos. 

O recurso do Fanzine como proposta de prática pretende abordar o tema de uma forma 

didática, tornando o estudo do mesmo de fácil compreensão devido a forma descrita através 

de imagens relacionadas ao cotidiano. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

Este trabalho foi desenvolvido através de imagens tiradas em grupo, expondo as 

dificuldades de acessibilidade e transformação do espaço visto por alunos com deficiência 

físico-motora, juntamente com análise de material referente ao tema e análise de documentos 

oficiais para referencial bibliográfico. Em 1999 a declaração de Salamanca,  Unesco (1994),  

proclama que as escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes de discriminação e que, alunos com necessidades educacionais 

especiais devem ter acesso a escola regular, Brasil ( 2006, p 330).  

Em 2001 o decreto n
o
 3956 promulga a convenção interamericana para eliminação de 

todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência,  Guatemala (2001). Tal 

declaração demorou a repercutir no Brasil, mas com o avanço das políticas públicas e as leis 

de diretrizes e bases da educação as escolas estão se integrando as leis, o que reflete no 

número de matrículas no ensino fundamental de alunos portadores de necessidades especiais.  

Com relação aos dados da educação especial, o censo escolar registra uma evolução 

nas matrículas, de 337.326 em 1998 para 700.624 em 2006, expressando um crescimento de 

107%. No que se refere ao ingresso em classes comuns do ensino regular, verifica-se um 

crescimento de 640%, passando de 43.923 alunos em 1998 para 325.316 em 2006, Brasil. 

Inep. censo escolar (2006). Todavia, sabemos que essa “política de números” apesar de ser 

um avanço, no que diz respeito à inclusão, está distante de ser ideal e adequada para aqueles 

que são inclusos. 

Com este trabalho podemos perceber que muitas escolas funcionam em antigos 

casarões sem estruturas e muitas vezes tombadas como patrimônio histórico-cultural, fato que 

ocorre no curso de Geografia na UFPEL, mesmo que adaptadas deixam de propiciar a esse 

aluno condições mínimas de acessibilidade, o que muitas vezes dificulta a construção de 

relações afetivas com o espaço uma vez que, a impossibilidade de acesso não permite que o 

mesmo se aproprie de suas dependências ficando muitas vezes restritos a sala de aula, pátio e 

banheiro. 
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 Em 1999 o decreto n 3298 que regulamenta a lei n 7853/89, ao dispor sobre a política 

nacional para integração da pessoa com deficiência motora define a educação especial como 

uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, Brasil (1999). 

 Contudo, a inclusão escolar em particular aos alunos com deficiência físico-motora, 

vai além das modalidades de ensino e só terá êxito se houver adequações de espaço físico. A 

lei atual de diretrizes e bases da educação nacional lei n 9394/96, no artigo 59, preconiza que 

os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organizações 

específicas para atender as suas necessidades e sem dizer que muitas vezes as barreiras estão 

escondidas, oriundas de condições de acessibilidade, da organização escolar e do currículo 

Brasil (1996). Rodrigues, 2008 explica que tal processo de inclusão é complexo e necessita do 

cumprimento das políticas públicas para se ter o efeito necessário, pois, a inclusão tem seu 

fator principal de estudo nas minorias, que em geral sofrem algum tipo de descriminação.  

 

CONCLUSÕES. 

A experiência obtida através deste trabalho foi satisfatório, pois através dele 

conseguimos visualizar o espaço escolar de outra maneira, pois as dificuldade de acesso do 

aluno com deficiência físico-motora, refletem diretamente nas estruturas arquitetônicas das 

escolas, onde tais dificuldades devem por lei serem adequadas para o aluno ter acesso a todos 

os ambientes da escola com segurança e autonomia. Portanto, as políticas públicas de 

educação inclusiva estão ai para assegurar todas estas transformações, mas as dificuldades de 

acessibilidade que permitem o acesso com segurança e autonomia em ambientes públicos, 

privados e particulares ainda estão explícitas no cotidiano dos alunos com deficiência físico-

motora das escolas de Pelotas- RS. 
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INTRODUÇÃO 

O processo dialético entre humanidade e natureza, mediado pela economia capitalista, 

tem moldado nossa materialidade, construindo um mundo cheio de desigualdades que 

dificultam, cada vez mais, a inserção de grupos, países, municípios, estados. Muitos autores 

têm anunciado que vivemos em um novo momento e várias titulações tem sido atribuída, mas 

a denominação de meio técnico-científico-informacional parece traduzir bem este período. 

Este representa um novo momento da economia capitalista e, mais do que nunca, urge a 

necessidade de analisar o Brasil, para entender como o país vem sendo usado pelos atores 

hegemônicos e como o território está sendo preenchido pelos objetos técnicos, desvelando a 

existência ou não de diferentes densidades técnicas. Isso porque os territórios, ao penetrarem 

na economia global, cada vez mais precisam estar invadidos de tecnologia e informação para 

poderem competir, ou dito de outra forma, para os atores que os comandam poderem 

competir. 

Assim, paulatinamente, o território vai sendo constituído de objetos e de ações, dando 

a ele novos conteúdos, ou talvez velhos conteúdos com novos arranjos. O entendimento deste 

processo complexo passa por analisar vários aspectos da economia, pois sua estruturação 

revela os territórios privilegiados pelo capital e a produção de desigualdades. A apreensão 

científica desse processo não é tarefa fácil; as estratégias metodológicas são limitadas para 

apreender a complexidade desta dinâmica. O caminho escolhido aqui é do estudo das 

atividades econômicas que envolvem as tecnologias da informação comunicação – tics, 

consideradas como serviços segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômica 

CNAE 2000. 

Os serviços já há muito tempo são fundamentais para a economia, assim como a 

indústria ou a agropecuária são responsáveis pela produção do espaço. As tics, na área de 

serviços, segundo a CNAE, envolvem profissões desde programação de computadores até 

organização de páginas de internet, neste amplo quadro encontram-se serviços intangíveis e 

tangíveis, ligados ao consumo final e também relacionados ao processo produtivo industrial.  

Como as tics funcionam em redes e podem operar à distância, elas vão 

(re)estruturando o território, ele vai sendo usado pelas empresas, e este uso do território e as 

redes que os interconectam são objetos primeiros dos estudos geográficos e fundamentais na 

sociedade atual. Desta forma, este trabalho tem por objetivo analisar a dispersão espacial das 

tecnologias da informação e comunicação no setor de serviços entre as cidades do Rio Grande 

do Sul, conforme CNAE 2.0 e como objetivo secundário caracterizar o perfil dos profissionais 

desta atividade. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa nesta primeira fase tem caráter exploratório e quantitativo, procura levantar 

uma série de dados para formar um quadro conceitual sobre o tema. O que significa dizer que 

o que se apresenta neste artigo são dados, que com auxílio de dispositivos estatísticos, 

detectamos e descrevemos padrões e tendências, que poderiam passar despercebidos se não 
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forem devidamente analisados. Mesmo cientes da interpenetração destas tecnologias em todos 

os setores da economia, toma-se como estudo as tics no setor de serviços, conforme a CNAE 

classe 2.0. 

O estudo busca dados dos municípios do Rio Grande do Sul, para tanto foi feito uma 

análise quantitativa baseado em dados extraídos do banco de informações da Relação Anual 

de Informações Sociais-Rais. As variáveis analisadas foram número de vínculos ativos 

(trabalhadores efetivos no momento da pesquisa), sexo, escolaridade, idade e salário, tamanho 

dos estabelecimento e a distribuição territorial destas atividades. A pesquisa comporta a faixa 

temporal entre 2007 a 2012 para evolução de postos de trabalho e 2012 para demais variáveis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É sempre um desafio apresentar perfis da população, pois em geral eles são dados 

estatísticos que devemos recorrer a uma série de tabelas e gráficos para explicá-los. Mas 

assim como eles clarificam a explicação, eles também a tornam enfadonha e por vezes 

confusa, nos parecendo uma sucessão monótona de informações. Contudo, se não 

apresentamos a sucessão monótona de informações desvalorizamos os detalhes, as pistas que 

os dados nos apresentam.  

A) EVOLUÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO 

A evolução dos postos de trabalho nas tics tem evoluído rapidamente, entre 2007 

e2012, contabilizando-se um aumento de 83% dos vínculos gaúchos no RS. Em 6 anos houve 

um aumento importante, evidenciando a importância do setor. 

B) ESTRUTURA SEXUAL 

O perfil dos trabalhadores em tecnologias de informação e comunicação mostra 

vínculos ativos com predominância do sexo masculino, isto praticamente em todas as 

atividades. Esta predominância só não acontece na atividade 6, onde o sexo feminino tem 

maior preponderância. Este dado é importante para reflexão, já que as atividades de Tics não 

envolvem força e por serem novas não nascem com o estigma de atividade masculina, 

portanto poderiam ser igualmente ser desenvolvidas pelos dois sexos.  

C) ESTRUTURA ETÁRIA 

A faixa etária destes grupos está entre 18 a 39 anos, com destaque para o grupo entre 

30 a 39 anos. São adultos jovens, conferindo as tics o título de profissão contemporânea. 

Comparando as faixas etárias entre as atividades que compõem o grupo das tics, não se 

observou diferenciação. 

D) ESCOLARIDADE 

A escolaridade destes trabalhadores está entre médio completo e superior completo, 

portanto alta, se caracterizando como as profissões do futuro com alta qualificação e usando 

mais atividades mentais e diminuição da força na sua realização.  

Analisando os dados de escolaridade poder-se-ia esperar altos salários em função da 

importância deste setor na economia e de sua alta escolarização, mas analisando os dados 

verifica-se que a maioria destes trabalhadores encontra-se com salários entre 1 a 2 salário 

mínimos. Salários acima de 4 salários mínimos é encontrado nas atividades que envolvem 

produção com maior valor agregado, mas este percentual é discreto. 

E) RENDIMENTO MÉDIO 

Os dados revelam que o rendimento médio predominante entre as atividades está entre 

1 a 3 salários mínimos. Existem diferenças entre as atividades, as de Consultoria em 

tecnologia da informação e Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 

informação destacam-se por representarem maior número de ativos com salários entre 7 e 

mais de 20 salários mínimos. As atividades de tratamento de dados, provedores de serviços de 

aplicação e serviços de hospedagem na internet, portais, provedores de conteúdo e outros 

serviços de informação na internet, outras atividades de prestação de serviços de informação 
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não especificadas anteriormente concentram a média menor de salários, 1 a 2 salários 

mínimos. Salienta-se que a atividade de tratamento de dados, provedores de serviços de 

aplicação e serviços de hospedagem na internet apresenta maior concentração feminina, 

menor escolaridade e menores salários, evidenciando desigualdade entre gêneros. 

F) TAMANHO DOS ESTABELECIMENTOS 

Os estabelecimentos são de porte pequeno, abrigando na sua maioria, entorno de 1 a 9 

empregados, considerando-se que mais de 90% dos estabelecimentos possuem de 1 a 4 

empregados. E as atividades dos estabelecimentos concentram-se em Suporte técnico, 

manutenção e outros serviços em tecnologia da informação e Tratamento de dados, 

provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. São pequenos 

estabelecimentos que ao não necessitarem de muito espaço podem estar em qualquer parte do 

território, ou seja, não são consumidores de espaço e não estão condenados a ficarem nas 

periferias das cidades. 

G) DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL 

Observando o mapa verifica-se que as atividades de tics estão presentes em todo RS, 

mas em intensidades diferentes, que significa dizer que existe baixa distribuição dos vínculos 

ativos (empregados) entre os municípios do RS. As cores mais escuras do mapa revelam que 

estes vínculos ativos se concentram em determinadas porções do Estado, em especial da 

região metropolitana de Porto Alegre-RMPA. A mancha escura, revela a concentração 

absoluta em Porto Alegre. Fora da RMPA, são destaques as cidades de Caxias do Sul, Pelotas 

e Passo Fundo. Assim o mapa, mostra uma concentração, na RMPA, e para concretizar mais 

ainda esta afirmação, pode-se lançar mão da seguinte informação: 10 municípios abriga 80% 

dos vínculos ativos em tics no RS, ou seja, possuem maior número de empregos nestas 

atividades. E destes municípios só não fazem parte da RMPA os municípios Caxias do Sul, 

Pelotas e Passo Fundo. 

Analisando a distribuição dos vínculos ativos no Rio Grande do Sul para cada atividade, 

observa-se que ainda permanece o predomínio dos vínculos ativos na RMPA e em alguns 

centros não metropolitanos como Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas.  Do ponto de vista da 

análise territorial, constata-se uma concentração das atividades tecnológicas e inovadoras na 

RMPA e em poucos centros de porte médio, mantendo-se o padrão de adensamento do capital 

nas antigas aglomerações, permitindo a tese da concentração concentrada.  

 

CONCLUSÕES 

O trabalho aponta para questões importantes da reorganização espacial diante da nova 

economia informacional e tecnológica e persegue suas analises para cada vez mais 

consubstanciar suas afirmações. As análises feitas até o momento são quantitativas e, portanto 

tem seus limites na qualidade das informações obtidas, necessitando a ampliação dos estudos 

para metodologias qualitativas, entretanto avaliações que envolvem territórios mais extensos 

têm maiores dificuldades de serem realizadas. Desta forma valoriza-se aqui as metodologias 

quantitativas, mas observa-se a necessidade de prosseguir os estudos com dados quantitativos 

e qualitativos. 

É de responsabilidade da geografia entender estes movimentos e se preocupar com 

suas repercussões espaciais. Advém disto a preocupação em discutir as matizes deste meio 

técnico-científico-informacional, a partir do recorte da tics.  

Enfim, o que dizer sobre a organização do território, ela parece conter novos 

pressuposto em velhas formas, e ainda que os resultados pareçam ser conhecidos, deve-se 

empreender cada vez mais estudos para desvendar esta realidade e alertara sociedade sobre o 

desenvolvimento sócio espacial que nos aguarda. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido ao não planejamento urbano e o descaso do poder público no fornecimento de 

condições adequadas de habitação às populações e às comunidades de baixo poder 

econômico, estas buscam alternativas de moradia que em muitas vezes são desumanas e 

inviáveis do ponto de vista estrutural, pondo-se em risco. 

A ausência de uma infraestrutura adequada, de saneamento e de serviços básicos faz 

com que os próprios moradores tomem a iniciativa de construir as estruturas que o poder 

público tem por obrigação de realizar. 

As ocupações nas áreas próximas de cursos d'água e mananciais acarretam em uma série 

de prejuízos à natureza, tais como o assoreamento e a contaminação da água. 

A grande questão gerada por este conflito de direitos é a de qual garantia fundamental 

deve prevalecer, e se há alguma possibilidade de conciliar a preservação das áreas de proteção 

ambiental com o direito constitucional à moradia. 

De acordo com SANTOS (1993): 

 
“[...]todas as cidades brasileiras exibem problemáticas parecidas. O seu tamanho, 

tipo de atividade, região em que se inserem etc. São elementos de diferenciação, 

mas em todas elas problemas como os de emprego, da habitação, dos transportes, do 

lazer, da água, dos esgotos, da educação e saúde, são genéricos e revelam enormes 
carências.” (SANTOS,1993, p. 95). 

 

Sendo assim percebemos que o direito à moradia vai além de um local para morar, 

abrangendo as condições mínimas para uma residência digna como a segurança, posse legal 

do terreno, acessibilidade, habitabilidade, custo acessível, entre outras. 

Nesse sentido, a questão do direito à moradia é bastante complexa, especialmente 

porque envolve a lógica das relações de poder que determinam e estruturam a cidade e seu 

desenvolvimento. 

Objetivamos refletir sobre as transformações no espaço urbano e a dinâmica que 

impulsionou a ocupação da margem do canal Santa Bárbara no trecho periférico ao centro 

histórico da cidade de Pelotas por populações com vulnerabilidade socioeconômica. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Inicialmente a pesquisa tem como intuito analisar e revisar teoricamente os conceitos de 

direito à moradia, segregação e sobre os principais agentes modeladores do espaço urbano que 

atuam como transformadores na cidade. 
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Abordamos esta temática com base nas obras de alguns teóricos como Milton Santos, 

Roberto Lobato Corrêa, Ana Fani Alessandri Carlos, Flávio Villaça entre outros autores, em 

materiais disponíveis impressos e eletronicamente.  

De posse dos conceitos de direito à moradia, segregação e os principais agentes 

modeladores do espaço urbano que identificamos atuarem com maior relevância neste estudo, 

realizamos um trabalho de campo com uma abordagem qualitativa baseada em entrevistas 

semiestruturadas sobre o que estimulou a ocupação das margens do canal Santa Bárbara na 

cidade de Pelotas- RS -Brasil. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Podemos verificar a desigualdade na expansão urbana em diferentes níveis, 

especialmente pela lógica da segregação da pobreza, da especulação imobiliária e da ação 

policial nos conflitos fundiários. A falta de planejamento da expansão urbana pelo Estado, 

acaba ampliando esses níveis de segregação da pobreza. 

Ao analisar os aspectos dos movimentos sociais urbanos e sua visão sobre o Estado, 

percebe-se que não podemos encarar o direito à moradia como a obtenção de um teto, mas 

sim como uma condição de dignidade que está diretamente associada ao acesso aos serviços 

básicos, ao transporte, à educação, à saúde, ao lazer, etc. 

 

3.1. OCUPAÇÃO NAS MARGENS DO CANAL SANTA BÁRBARA 

 

Frente aos variados fatores que levam aos dilemas urbanos, precisa-se entender primeiro 

o que é urbano. Conforme CASTELLS (2000), “Urbano designaria então uma forma especial 

de ocupação do espaço por uma população, a saber, o aglomerado resultante de uma forte 

concentração e de uma densidade relativamente alta, tendo como correlato previsível, uma 

diferenciação funcional e social maior”. (CASTELLS, 2000, p. 40) 

Sabemos que o direito à moradia, contido no Art. 6º da nossa Constituição Federal, não 

é cumprido pelo Estado, sendo que grande porção da população encontra-se vulnerável nas 

questões habitacionais. Na cidade de Pelotas esse processo ocorre do mesmo modo que nos 

grandes centros urbanos. 

De acordo com CARLOS (2007):  

 
“[...]o espaço é fragmentado, explorado, e as possibilidades de ocupá-lo se 

redefinem, constantemente, em função da contradição crescente entre a abundância 

e escassez, o que explica a emergência de uma nova lógica associada, e uma nova 
forma de dominação do espaço, que se reproduz ordenando e direcionando a 

ocupação a partir da interferência do Estado. Deste modo, o espaço é produzido e 

reproduzido, de um lado, enquanto espaço de dominação – como estratégia do 

Estado, portanto política - e de outro, como mercadoria reprodutível.” (CARLOS, 

2007, p. 75) 

 

O presente estudo de caso encontra-se na fase preliminar, visto que concluímos a base 

teórica e estamos definindo a área total de estudo e elaborando a base cartográfica sobre as 

ocupações em áreas de risco social e ambiental. Sendo assim, a pesquisa foi realizada através 

da análise de apenas parte de uma região do bairro Augusto Simões Lopes, localizado entre o 

bairro Centro e o Bairro Fragata, dois bairros de grande concentração populacional que 

abrangem a maior parte do comércio e serviços básicos em geral. 

Através das entrevistas semiestruturadas verificamos que uma das margens do canal não 

foi ocupada devido a iniciativa de alguns moradores em criar uma praça de convivência 

próxima à margem do canal Santa Bárbara. Segundo relatos, esta ação foi para evitar uma 
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maior ocupação da margem e para evitar alagamentos. Durante a implantação da praça, foi 

preciso insistência e cuidados dos moradores, pois diversas vezes as árvores e os 

equipamentos instalados eram removidos e ou destruídos. 

Esta ação, que deveria ser de iniciativa do poder público, precisou ser tomada pela 

população local sem nenhum apoio de empresas e políticos. Contudo, os moradores do bairro 

perceberam a necessidade de uma associação de bairro, afim de reunir os moradores que 

possuíam interesse de promover melhorias na comunidade. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Pretendemos com este estudo evidenciar as relações de formação e de transformação do 

espaço urbano, suas articulações e fragmentações sociais, políticas, ambientais e econômicas, 

que são conflitantes e simultâneas no processo de urbanização. 

Nosso olhar geográfico deve servir de fonte para reflexão sobre essas ocupações em 

locais desumanos, cabe a nós perceber que estes locais possuem identidades, dinâmicas e 

processo próprios.  
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INTRODUÇÃO  

Uma das análises mais difíceis em climatologia é a modelagem dos processos de 

transferência de energia no meio intra-urbano. A ilha de calor urbana, por exemplo, é 

resultado das ações de diversas variáveis, entre elas as estruturas urbanas ou outros obstáculos 

que modificam o horizonte visível, e os fluxos de radiação recebidos. Esta modificação do 

horizonte à entrada de radiação pelas obstruções pode ser obtida por estimativa ou 

conhecimento do Fator de Visão do Céu (FVC) (MATZARAKIS et. al., 2007). O valor do 

FVC varia de 0 (zero) a 1, sendo o valor 1 correspondente a uma área sem qualquer obstáculo 

que se interponha entre o ponto escolhido e o céu. 

Diferentes FVCs significam diferentes balanços de radiação e, consequentemente, 

diferentes armazenamentos de energia. Num local com FVC igual a 1 (sem nenhuma 

obstrução) sob condições de céu claro, recebe radiação de onda curta durante o dia e emite 

radiação de onda longa à noite. Já um ambiente mais obstruído, normalmente, recebe menos 

radiação de onda curta diretamente, mas pode recebê-la por reflexão de paredes ou outras 

estruturas, além de estar suscetível a radiações adicionais de ondas longas provenientes destas 

superfícies. Assim pode se aquecer mais e, principalmente, prolongar o período de emissão à 

noite.  

Os primeiros métodos analíticos para avaliar efeito da obstrução do horizonte 

basearam-se em modelos geométricos de cânions urbanos, considerando a razão entre a altura 

das edificações e a largura da via (H/W). A simplificação dos cânions urbanos, em geral, não 

condizia com a forma urbana de algumas cidades, as quais apresentam edificações com perfis 

considerado um parâmetro mais próximo da realidade.  

Segundo Minella et. al., (2011, p. 124) um estudo realizado por Yamashita et. al., 

(1986) em cidades de pequeno e médio porte próximas a Tóquio no Japão (35º 40’ N), buscou 

relacionar as ilhas de calor com o tamanho das cidades, realizando medições em todas as 

épocas do ano, tanto no período diurno como no período noturno. Nas cinco cidades 

monitoradas verificou-se a existência de diferenças de temperatura do ar entre as áreas mais 

adensadas e o entorno, sendo o FVC considerado um indicador fundamental para expressar os 

efeitos da urbanização sobre a intensidade da ilha de calor. 
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Em experimentos anteriormente realizados em Pelotas por Collischonn et al (2011) 

para avaliar a área média obstruída foi utilizado procedimento proposto por Hasenack (1989), 

utilizando bússola e clinômetro. Este procedimento, apesar de fazer o pesquisador 

compreender a dinâmica da radiação incidente sobre o seu ponto de coleta, era bastante 

trabalhoso, principalmente quando o mesmo tinha que ser realizado para muitos pontos. 

Assim, neste trabalho avaliamos a possibilidade de utilizar outro método, o da imagem 

fotográfica a ser analisada para calcular a área de da abóbada celeste acima do horizonte do 

observador que está recebendo radiação. A maneira tradicional de adquirir o fator de visão do 

céu é tomar uma fotografia de 180°da área circundante, com uma lente olho de peixe.  

A maioria dos trabalhos consultados utilizaram câmera digital Nikon Coolpix 4500 e 

lente de conversão para olho de peixe, também da Nikon (FC-E8 0,21x). Esta lente 

conversora tem um custo em torno de R$7.000,00 no mercado. Este equipamento, apesar de 

ser de uso corriqueiro em outros países, no Brasil ainda é raramente utilizado, dado o seu 

custo. Mas os tempos mudaram e também surgiram alternativas para os menos aquinhoados. 

Para ilustrar como se chegou ao cálculo do FVC, com equipamentos de menor preço, 

apresenta-se a sequência de procedimentos realizados.  

1 METODOLOGIA E RESULTADOS 

Neste tópico apresentam-se os passos para a obtenção da fotografia e, em seguida, as 

etapas que permitiram a extração das informações, como o FVC da imagem. Definem-se 

também os equipamentos utilizados a cada etapa.  

1.1 A obtenção da fotografia 

Em um iPad posicionado sobre um tripé usado em levantamentos topográficos foi 

acoplada uma lente olho de peixe adaptável da marca Osino (Modelo OS-SF118) e com 

ângulo máximo de 235°. Nivelou-se o aparelho com o auxílio de aplicativos gratuitos de nível 

de bolha, disponibilizados para download na internet. Por fim, com a câmera apontada para o 

céu, tirou-se uma foto orientada através de uma bússola comum (Figura 1 A, B e C). 

1.2 Procedimento para extrair informações da foto 

Posteriormente, num software de edição gráfica, criou-se uma máscara sobre as 

imagens originais a fim de recortar as fotografias olho de peixe. Este procedimento é 

necessário e busca manter a área visível da foto em 180°, uma vez que a lente utilizada 

registra um campo de visão (FOV) de 235°. Com o auxílio de uma ferramenta de seleção, faz-

se uma delimitação manual das construções e quaisquer outras estruturas que venham a 

contribuir para a obstrução da visão do céu. Assim, obtém-se por fim uma forma de cor preta 

sólida, como mostra a Figura 1(D), que represente toda a silhueta das edificações adjacentes. 

Esta figura foi transformada em imagem passível de ser processada para obter-se o número de 

células (pixel) para cada área do círculo (obstruída e não obstruída) e também do entorno da 

imagem. 
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Figura 1: Etapas do levantamento do fator de visão do céu. 

Para processamento de imagens foi utilizado o programa Idrisi no qual obteve-se os 

seguintes dados de interesse: obstruído - 2.604.252 células; não obstruído – 1.872.544 células. 

Considerando que a área visível da imagem é de 4.476.796 células, o fator de visão do céu 

obtido neste levantamento foi 0,42. 

CONCLUSÕES 

A metodologia proposta neste trabalho buscou facilitar e tornar mais acessíveis 

levantamentos feitos durante pesquisas em campo. Foi possível, após os testes realizados, 

constatar a baixa exigência por recursos considerados dispendiosos, e por isso, de difícil 

utilização e até impraticáveis certas vezes. Os resultados obtidos, por sua vez, foram 

extremamente satisfatórios para emprego em projetos de estudo em clima urbano. 

Vale ressaltar que os métodos e procedimentos propostos apesar de demonstrarem 

fácil aplicabilidade para os mais variados ambientes urbanos, possuem caráter inicial. 

Portanto, são passíveis de futuras adaptações em materiais utilizados ou métodos de leitura de 

dados, para que gerem resultados ainda mais precisos ao pesquisador. 
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INTRODUÇÃO 

A configuração do espaço e sua organização ao longo da história humana exigiram 

uma transformação do meio natural a fim de suprir as necessidades das sociedades. Nesse 

sentido, muitas vezes o controle do meio físico se desenvolveu sem qualquer tipo de 

planejamento. A ocupação do espaço geográfico tem sido cada vez mais dinâmica e como 

consequência tem deixado marcas no meio físico ambiental. 

 De acordo Sánchez (2008) entende-se por degradação ambiental qualquer alteração 

adversa dos processos, funções ou componentes ambientais, ou alteração adversa da qualidade 

ambiental. Sendo o ser humano um dos agentes causadores da degradação. Dessa forma, 

entende-se que a idéia de degradação está associada à perda da qualidade ambiental. Ainda 

em conformidade com o referido autor, o potencial que tem determinada obra ou ação humana 

de causar alterações ambientais depende de duas ordens de fatores: a primeira refere-se à 

sobrecarga imposta ao ecossistema, representada pela emissão de poluentes, supressão ou 

adição de elementos ao meio. A segunda, diz respeito à vulnerabilidade do meio, que por sua 

vez dependerá do estado de conservação do ambiente e das solicitações impostas 

anteriormente e cujos efeitos se acumularam. De um modo genérico, pode-se definir 

mineração como a extração de minerais existentes nas rochas e no solo, tratando-se assim, de 

uma atividade de natureza econômica. 

Assim o presente artigo tem por objetivo analisar o estado de degradação ambiental 

decorrente das atividades de mineração no bairro Sanga Funda, Pelotas – RS. Cabe ressaltar 

que esse trabalho insere-se em uma proposta da disciplina de Manejo e Recuperação de Áreas 

Degradadas, em identificar uma área degradada pelo processo de ocupação e uso da terra para 

posteriormente, propor um plano de recuperação para a mesma. 

Para a presente análise, tomou-se como fragmento espacial de estudo a área de 

mineração de argila localizada na Bacia Hidrográfica do Arroio Sanga Funda, mais 

precisamente no Bairro Sanga Funda (Fig. 01). 

O bairro Sanga Funda localiza-se à nordeste da área urbana da cidade de Pelotas, 

sendo composto por seis lotes censitários, com área total de 2,3Km
2
 e  população é de 3,049 

mil moradores. Tem como principal atividade econômica a extração de argila, que é matéria 

prima para a fabricação de tijolos. De acordo com a ACERPEL (Associação dos Ceramistas 

de Pelotas)(informação verbal)
3
, tal atividade hoje, emprega diretamente 700 pessoas. 

 O Bairro Sanga Funda possui um total de 22 olarias, que receberam o direito de 

extração dessa matéria prima pela Prefeitura Municipal de Pelotas através da Lei nº 5279 de 
                                                
¹Informação verbal 
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30 ago. 2006. A atividade ocupa uma área superficial de 64670,50 m². Tal concessão foi feita 

pelo prazo máximo de 10 anos, podendo ser renovável por igual período. Como ônus para 

ACERPEL (Associação dos Ceramistas de Pelotas) fica estabelecida a quantidade de 11.000 

tijolos furados ou 15.000 maciços por mês, entregues a cada três meses ao município. E por 

fim, esta lei ainda define que as medidas de recuperação das áreas degradadas serão realizadas 

conforme determinação dos órgãos ambientais competentes.  

Com relação ao relevo, a área onde situa-se o bairro Sanga Funda faz parte da Planície 

Costeira Gaúcha que, segundo Rosa (1986), configura-se em uma paisagem plana e baixa, 

resultante da sedimentação recente e que corresponde a faixa contígua ao Canal São Gonçalo 

e à Laguna dos Patos.  

Figura 01: Mapa de localização da área de estudo. 

 
Fonte: Organizado pela autora 

METODOLOGIA 

Para a realização do presente artigo, primeiramente realizou-se uma revisão de 

literaturas, recorreu-se a livros, artigos e trabalhos que abordassem a temática adotada. 

Também foi realizada por diversas vezes a consulta ao software Google Earth, para a análise 

visual do crescimento da área de mineração atráves da ferramenta de comparação histórica do 

referido software. Além disso foram realizados trabalhos de campo para um melhor 

reconhecimento e compreenção dos processos de degradação ambiental na área. Durante os 

trabalhos de campo foram realizadas conversas informais com os moradore e oleiros, além de 

levantamentos fotográficos dos aspectos da área de mineração no Bairro Sanga Funda. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 As áreas de Mineração se desenvolveram na Bacia Sanga Funda acerca e 40 anos, 

segundo relatos da ACERPEL (Associação dos Ceramistas de Pelotas). A lavra de argila á céu 

aberto, possui potencial poluidor de nível médio. A bancada de lavra de argila poderá variar 

de 3,00 a 5,00 metros de altura, dependendo da localização. 

 Segundo informações levantadas em campo, no local é feito um esquema de drenagem 

com canais artificiais para que a água do escoamento superficial escoe diretamente ao Arroio 

Sanga Funda estimulando que ocorra o assoreamento do mesmo. As áreas de mineração 

alteram as condições de escoamento e de permeabilidade do solo, além de deixá-lo mais 

suscetível à erosão em função da retirada vegetal para abertura da lavra. Além disso, o solo 

exposto sofre com modificações nas suas características físicas, alterações na rugosidade 

superficial, na porosidade, na disponibilidade de água subsuperficial e na atividade biológica 

ali presente (PORTELA; GOMES, 2005). 

 A retirada de grande quantidade do solo de uma determinada área, e aqui se inclui a 

área em estudo, gera sérias conseqüências ambientais de degradação. Conforme Sánchez 

(2008), ao se considerar que o solo superficial é a camada de maior fertilidade, uma vez 

removido, quase toda atividade de mineração pode ocasionar supressão de vegetação ou 

impedimento de sua regeneração, implicando que os solos remanescentes fiquem expostos aos 

processos erosivos  

 

Outra conseqüência observada na área de estudo, se refere à alteração na paisagem 

morfológica. De acordo com Brum (2000), as atividades de mineração promovem o 

aparecimento de morros, aterros de depressões. A descaracterização da paisagem ocorre com 

a abertura da frente de lavra, quase sempre o primeiro efeito a ser observado nos 

empreendimentos de extração de argila. Não se trata apenas de um impacto visual, mas 

também de uma alteração de ordem geomorfológica expressa por modificações de ordem 

pedogenética e morfogenética, que envolvem os fluxos de matéria e energia do sistema 

anteriormente condicionado à outro estado de equilíbrio dinâmico. O significativo grau de 

alteração dos elementos morfohidrográficos é responsável pela evolução de morfologias 

antropogênicas, como por exemplo, a retilinização e transposição de canais de drenagem e 

formas derivadas da mineração. 

 

 Através de imagens de satélites disponíveis no Google Earth (2013) em uma análise 

histórica do período de 2002 a 2012 é perceptível o aumento na área de extração mineral na 

localidade da Sanga Funda, conforme figura 02. 
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Figura 2. Expansão da área de Extração de argila 2002 (A), 2006 (B), 2010 (C) e 2012 (D) 

 
Fonte: Google Earth     Organizado pela autora 

 

CONCLUSÕES 

 Ao enfocar nas atividades mineradoras, Sanchez (2008) expõe que são atividades com 

grande potencial degradador, e que é de fundamental importância o planejamento da 

exploração, com trabalho interdisciplinar e programas de treinamentos ambientais a fim de 

minimizar o impacto, e consequentemente auxiliar na recuperação da área mesmo durante a 

atividade extrativista. 

 

REFERENCIAS 

BRUM, Irineu Antônio Schadach. Recuperação de áreas degradadas pela mineração. Escola 

Politécnica, 2000. 

 

LOPES, Ândrea L. de O. Dinâmica de Cobertura e Uso da Terra e as Intervenções na Rede de 

Drenagem da Bacia do Arroio Sanga Funda, Pelotas (RS). 2014. 69 f. Monografia. Curso de 

Bacharelado em Geografia da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Pelotas. 

PORTELA, M. O. B.; GOMES, J. M. A. A extração de argila no bairro olarias (em Teresina – 

PI) e suas implicações socioeconômicas e ambiental. In:VI Encontro Nacional de ECOlogia, 

2005, Brasília (DF). 

Prefeitura Municipal de Pelotas: http://www.pelotas.com.br/bancodedados/ Acesso em: 21 de 

outubro de 2013. 

ROSA, M. Geografia de Pelotas. UFPEL, Pelotas, 1986. 

SÁNCHEZ, Luis Henrique. Avaliação de Impacto Ambiental: Conceitos e Métodos.  São 

Paulo: Oficina de Textos, 2008. 
 

A
D
ig
it
e 
u
m
a 
ci
ta
ç
ã
o 
d
o 
d
o
c
u
m
e
nt
o 
o
u 
o 
r
e
s
u
m
o 
d
e 
u
m
a 
q
u
e
st
ã
o 
in
te
r
e
s
s
a
nt
e. 
V
o
c
ê 
p
o

B
D
ig
it
e 
u
m
a 
ci
ta
ç
ã
o 
d
o 
d
o
c
u
m
e
nt
o 
o
u 
o 
r
e
s
u
m
o 
d
e 
u
m
a 
q
u
e
st
ã
o 
in
te
r
e
s
s
a
nt
e. 
V
o
c
ê 
p
o

C
gi
te 
u
m
a 
ci
ta
ç
ã
o 
d
o 
d
o
c
u
m
e
nt
o 
o
u 
o 
r
e
s
u
m
o 
d
e 
u
m
a 
q
u
e
st
ã
o 
in
te
r
e
s
s
a
nt

D
D
ig
it
e 
u
m
a 
ci
ta
ç
ã
o 
d
o 
d
o
c
u
m
e
nt
o 
o
u 
o 
r
e
s
u
m
o 
d
e 
u
m
a 
q
u
e
st
ã
o 
in
te
r
e
s
s



ANAIS DO I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL 
26 a 29 de Novembro de 2014 

Universidade Federal de Pelotas-UFPel 
Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil 

PESQUISA EM GEOGRAFIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Página 361 
 

GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO NA RESTINGA DA LAGOA DOS 

PATOS - RS: A BUSCA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL FRENTE AO 

CRESCIMENTO ECONÔMICO ESTIMULADO PELAS ATIVIDADES DA 

INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS. 

RAFAEL MARTINS PINHEIRO ¹; MARCELO DUTRA DA SILVA² 

¹Laboratório de Ecologia de Paisagem Costeira (LEPCost),Programa de Pós-Graduação em Gerenciamento 

Costeiro, Instituto de Oceanografia, Universidade Federal do Rio Grande. 

gohafa@gmail.com 

² Laboratório de Ecologia de Paisagem Costeira (LEPCost), Instituto de Oceanografia, Universidade Federal 

do Rio Grande dutradasilva@terra.com.br 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo descrever, de forma preliminar, as seis etapas 

do ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado (GCI) aplicado na região da Restinga da Lagoa 

dos Patos, no litoral do Rio Grande do Sul - RS.Um plano de GCI viabilizará o 

desenvolvimento sustentável da região, a qual passa por modificações socioambientais devido 

ao crescimento econômico estimulado pelos investimentos nas atividades relacionadas com a 

indústria do petróleo e gás.  

Após a confirmação das reservas no pré-sal na costa brasileira, os investimentos 

estatais e privados, relacionados com as atividades petrolíferas, tornaram-se 

consideravelmente maiores. A instalação do Estaleiro Brasil - EBR na margem leste do 

estuário da Lagoa dos Patos, em São José do Norte, influenciada diretamente pela 

implantação do Polo Naval de Rio Grande (CABREIRA, 2013) e as possíveis operações de 

perfuração marítima, na Bacia de Pelotas, tornaram o espaço costeiro do Rio Grande do Sul 

uma região estratégica e sob forte influência dos processos relacionados com a indústria do 

petróleo e gás natural. 

A Restinga da Lagoa dos Patos foi formada no Quaternário e isola a Lagoa dos Patos 

do Oceano Atlântico, no segmento mediano da Planície Costeira Sul Brasileira, no litoral do 

Rio Grande do Sul. Ela compreende os municípios de São José do Norte, Tavares e 

Mostardas, sendo uma das maiores regiões de restinga do país, com cerca de 3700 km² 

(TAGLIANI, 2011). Nela encontra-se a unidade de conservação Parque Nacional Lagoa do 

Peixe - PARNA da Lagoa do Peixe, inserida em terras dos três municípios citados. O parque é 

considerado um refúgio de alimentação e repouso para diversas espécies de aves migratórias e 

residentes, inclusive espécies ameaçadas de extinção.  

Na região da Restinga ainda são encontradas extensas áreas naturais, que parecem 

estar bem preservadas. Entretanto, a integridade destes ambientes foi pouco estudada, assim 

como os efeitos das mudanças da paisagem que vem sendo ocasionadas, há bastante tempo, 

pelo cultivo e dispersão do pinus e pelo avanço da pecuária, entre outras atividades 

antrópicas, aliadas à falta de planejamento e gestão. Portanto, frente à expectativa de 

crescimento econômico, esperado para esta Região, por conta dos vultosos investimentos que 

cercam o Pólo Naval, estima-se que na medida em que a indústria do petróleo e gás se 

fortalece e também sua cadeia, ocorra, em paralelo, um maior envolvimento de pessoas, que 

são atraídas para o processo, elevando as necessidades de novos assentamentos urbanos e 

demanda por recursos e alimentos.  

A multiplicação das atividades deve elevar a pressão sobre o espaço reduzindo, 

significativamente, os remanescentes naturais, comprometendo a biodiversidade e os serviços 

prestados pela natureza. Razões que tornam o GCI imprescindível, para evitarmos na Restinga 

situações semelhantes que ocorreram no Norte Fluminense e em outras regiões do mundo, as 
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quais sofreram ― e ainda sofrem― com problemas socioambientais, devido à ocupação 

industrial petrolífera sem planejamento (PIQUET, 2011). 

O gerenciamento costeiro integrado da zona costeira e marinha, também chamado 

apenas de gerenciamento costeiro integrado é um processo dinâmico e continuo pelo qual são 

tomadas decisões com metas que visam à proteção dos recursos e da biodiversidade; à 

redução da vulnerabilidade das áreas costeiras e dos seus habitantes frente aos riscos naturais; 

à resolução de conflitos desencadeados pelo múltiplo uso e interesse naquelas áreas. Portanto, 

o GCI visa o desenvolvimento sustentável de uma zona que está em um acelerado processo de 

ocupação e já apresenta graves problemas ambientais e socioeconômicos que são tratados, na 

maioria das vezes, de forma setorial (CICCIN-SAIN; KNECHT, 1998). 

Dados do Programa das Nações Unidas para o Ambiente estimam que no ano 2100 a 

população mundial alcance aproximadamente 11 bilhões de pessoas, e provavelmente mais da 

metade destas estarão vivendo nas zonas costeiras. Assim, torna-se evidente a necessidade do 

GCI, pois estas zonas são exclusivas e de extrema valia devido aos seus diversos serviços 

ambientais oferecidos, além de servir de suporte à economia nacional dos seus países. Já o 

enfoque integrado é necessário devido aos efeitos que os usos do oceano e do continente 

podem ocasionar na zona costeira e também uns nos outros, para tanto é imprescindível uma 

integração em diferentes níveis de ação, sejam eles governamentais ou sociais (CICCIN-

SAIN & KNECHT, 1998). 

Segundo Biliana Cicin-Sain & Robert Knecht o processo de gerenciamento costeiro 

apresenta seis etapas: 1) identificação de problemas e avaliação; 2) planejamento e preparação 

do programa; 3) adoção formal e financiamento; 4) implementação; 5) operação e avaliação. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia consistiu em uma revisão bibliográfica realizada entre maio e setembro 

2014. Há poucos estudos recentes envolvendo a Restinga da Lagoa dos Patos, e a maioria 

deles estão relacionados com a caracterização da fauna existente na Lagoa do Peixe 

(TAGLIANI, 2011), porém a bibliografia apresenta algumas informações relevantes acerca da 

região, as quais foram utilizadas na elaboração deste trabalho, juntamente com referências que 

envolvem os seguintes temas: gerenciamento integrado da zona costeira e marinha, impactos 

da indústria do petróleo; ecologia de paisagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na primeira etapa do ciclo do gerenciamento costeiro integrado é necessário 

identificar os conflitos atuais e os possíveis danos das atividades atuais e também futuras, 

bem como as possíveis consequências que estes podem trazer para o ambiente e para aqueles 

que dependem de alguma forma deste. Portanto, são identificados os usos já existentes e 

aqueles que possivelmente serão implementados. No caso da Restinga da Lagoa dos Patos 

ocorrem os mais variados usos como: agropecuária; silvicultura; atividade portuária e 

industrial; aquicultura; turismo estimulado pelo Parque Nacional da Lagoa do Peixe; pesca 

artesanal e industrial, marinha e na lagoa, sendo que estes usos estão propícios a sofrerem 

impactos positivos e negativos por influência do crescimento econômico promovido pela 

indústria do petróleo e gás e pelas atividades relacionadas a este setor. Também deverão 

ocorrer reuniões consultivas com todos os atores envolvidos na gestão e uso dos recursos, e a 

partir disso será formada uma equipe que conduzirá a formulação de um documento sobre a 

necessidade do GCI para a região, bem como um plano. Desde esta primeira etapa é crucial a 

interação/participação dos atores dos três municípios, São José do Norte, Tavares e 

Mostardas. 
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A segunda etapa consiste no levantamento e a compilação das informações sobre a 

região como: estudos das características biológicas, químicas, físicas e geológicas e os 

aspectos sociais, econômicos, ecológicos e de governança. Embora o número de estudos 

atuais sobre a região seja pequeno (TAGLIANI, 2011) destacam-se os estudos realizados por 

pesquisadores da Universidade Federal de Rio Grande e de outras universidades gaúchas, 

além de relatórios e outros documentos elaborados por instituições governamentais, não 

governamentais e privadas, como exemplo há o Plano de Manejo do PARNA da Lagoa do 

Peixe, o qual não passou por revisão desde a sua elaboração em 1999. A participação popular 

deverá ser incentivada através da construção de um plano e do fortalecimento das Agendas21 

locais. Além disso, a análise da capacidade institucional deverá ser realizada, bem como 

recomendações para as políticas públicas e indicações de projetos a serem incluídos no plano 

de GCI. Além disso, é preciso a estruturação de uma agenda estratégica com a divisão das 

atividades entre os diversos atores, com as prioridades bem definidas. 

A terceira etapa baseia-se na adoção dos primeiros projetos, das novas medidas de 

gestão e políticas, também deve ser realizado o estabelecimento e melhorias dos arranjos de 

governança e o aperfeiçoamento dos projetos já existentes. Através de ações legislativas 

devem ser adotados princípios, políticas, limites e esquemas de zoneamento. Geralmente são 

necessárias modificações organizacionais nas agencias existentes, já que se trata de mais de 

um município na região. Depois de estabelecidas as equipes de trabalho, o programa estará 

pronto para ser financiado. 

Na etapa de implementação, quarta etapa, será instaurada a estrutura e designado os 

recursos para a realização do Plano de Gerenciamento Costeiro, ou seja, é designada a 

secretaria ou órgão responsável pela sua execução, quais programas e em que momento eles 

serão realizados e quais serão os indicadores adotados. Mesmo que haja obstáculos para a 

cooperação de todos os atores envolvidos com o uso e gestão da região, será indispensável à 

participação de todos. Recomenda-se que a secretaria ou órgão responsável pela execução seja 

composto por atores dos três municípios. 

Na quinta etapa, a de operação, todos os órgãos setoriais devem exercer e 

regulamentar de forma coordenada suas atividades na Restinga da Lagoa dos Patos, ou seja, 

como parte de um programa de gerenciamento integrado. Neste momento é crucial solucionar 

os conflitos que surgem entre os usuários e entre as agencias atuantes. Mesmo não havendo 

todas as informações e estudos necessários sobre a região, a operação dos programas não deve 

ser postergada, ou seja, iniciar a operação é fundamental para o sucesso do gerenciamento 

costeiro integrado e para que não haja desmotivações. 

Na última etapa deverá ser iniciado o programa de monitoramento e de avaliação da 

qualidade ambiental e dos índices de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das 

comunidades da região. O programa de GCI deve ser avaliado objetivando a identificação dos 

problemas, e assim é reiniciado o seu ciclo. 

 

CONCLUSÕES 

 

Devido à falta de políticas públicas e vontade política e com sua principal via, a BR 

101, em condições precárias, a Região da Restinga da Lagoa dos Patos esteve estagnada 

social e economicamente durante muito tempo. Por outro lado está estagnação contribuiu para 

a preservação de áreas naturais. Sabendo que a região estará sujeita a diversas transformações, 

esforços devem ser direcionados ao bem estar das comunidades residentes, porém sem 

comprometer a identidade cultural daquela população e o meio ambiente, por isso a 

importância de se discutir o ciclo do gerenciamento que pode ser usado como um “norte” para 

o apontamento dos problemas existentes e que surgirão, bem como a busca das suas soluções 

com foco no desenvolvimento sustentável. 
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Por meio da tomada de decisões coletivas o GCI visará o “Desenvolvimento 

sustentável” que segundo um documento denominado Nosso Futuro Comum apresentado pela 

Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento é: “Aquele 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades” (CICCIN-SAIN; KNECHT, 1998). 

Vale ressaltar que o sucesso GCI depende do envolvimento de todos os atores que fazem o 

uso e a gestão de um determinado lugar, ou seja, é um plano que deve ser construído por 

todos e que deverá passar por modificações ao longo do tempo, conforme evidenciado no seu 

ciclo. 
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INTRODUÇÃO  

 O Geoprocessamento representa a área do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 

computacionais para o tratamento de informações espaciais georreferenciadas, através de softwares 

próprios para trabalhos de análise espacial. Por isso, tem se mostrado de grande utilidade para o 
planejamento de políticas públicas, visto que possibilita inferir, de forma rápida e eficiente, as áreas 

que necessitam com maior ou menor grau de urgência de determinados tipos de serviços públicos. 

Nesta pesquisa, o objetivo geral é analisar o grau de acessibilidade a escolas de ensino médio em áreas 
de expansão urbana, utilizando-se ferramentas de Geoprocessamento. Entre os objetivos específicos, 

procura-se identificar as áreas de carência/excesso de escolas e as áreas com melhor potencial para a 

implementação de novas escolas. A área de estudo selecionada foi a Bacia Hidrográfica do Arroio do 

Salso, localizada na zona sul do município de Porto Alegre, caracterizada pela diversidade de 
paisagens, naturais e antrópicas, e por se constituir, atualmente, em um dos principais vetores de 

expansão urbana da capital gaúcha. 

METODOLOGIA 

Ao se trabalhar com unidades de bacia hidrográfica, é comum se deparar com um problema de 

incompatibilidade de dados espaciais, visto que as agências públicas de pesquisa trabalham com 
territórios político-administrativos que geralmente não são compatíveis com variáveis físico-

territoriais, necessárias para a delimitação de bacias. Dessa forma, a presente pesquisa utilizou técnicas 

de Geoprocessamento, através do software Arc Gis 10.1, para realizar a desagregação espacial dos 

dados do Censo do IBGE, em escala cartográfica maior que a do setor censitário, com a finalidade de 
obter dados sócio-demográficos de delimitações espaciais diferentes das utilizadas pelo IBGE. Para 

isso, utilizou-se o método dasimétrico. De acordo com Silveira & Kawakubo (2013), no método 

dasimétrico apenas as áreas habitadas são consideradas no cálculo da densidade demográfica. As 
informações relacionadas ao uso da terra são extraídas de fontes complementares e, posteriormente, 

são combinadas com os dados do censo demográfico por meio de metodologias de SIG. Dessa forma, 

primeiramente foi realizada a análise espaço-temporal da área de estudo, utilizando-se imagens de 
satélite Google Earth, de 2013, e o polígono da área urbanizada, de 2002, utilizado na elaboração do 

Diagnóstico Ambiental de Porto Alegre (HASENACK; WEBER.; MARCUZZO, 2008). Esses dados 

possibilitaram estimar o grau de urbanização na área da bacia, no período de 2002 a 2013, como 

mostra o mapa da Figura 1. 
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Figura 1 – Mapa de comparação do grau de urbanização na área de estudo. 

 Após a elaboração do mapa de urbanização, foi gerado o mapa dasimétrico da área de estudo. 

Esse mapa possibilitou estimar a distribuição das áreas efetivamente povoadas em um nível de 
detalhamento maior do que a escala do setor censitário, assim como mensurar a população total da 

bacia, em faixa etária escolar de 15 a 17 anos. Paralelamente, foi realizado o levantamento das 

coordenadas geográficas dos equipamentos públicos de ensino médio para então se gerar o raio de 
abrangência dessas escolas. Para isso, foi utilizada a metodologia de Brau, Merce e Tarrago (1980), a 

qual sintetiza as medidas dos raios de abrangência dos equipamentos públicos de educação, 

possibilitando inferir níveis de acessibilidade espacial a esses equipamentos, com relação à população 

residente no entorno. A representação dos raios de abrangências foi feita criando-se buffers
4
 ao redor 

dos pontos de cada equipamento de ensino. Após, realizou-se uma intersecção entre esses buffers e o 

mapa dasimétrico gerado na etapa anterior, com a finalidade de mensurar a população de 15 a 17 anos 

dentro de cada nível de acessibilidade. Como produto final desse trabalho, obteve-se um mapa 
dasimétrico para o ensino médio, sobreposto pelos raios de abrangência das escolas, além de uma 

tabela com a população de 15 a 17 anos, para cada nível de acessibilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na Bacia Hidrográfica do Arroio do Salso foram identificados e localizados seis equipamentos 

com oferta de vagas para o ensino médio, sendo que desse total, quatro estavam localizados no bairro 

Restinga, o mais densamente urbanizado da bacia. Através do mapa dasimétrico da área de estudo, 
obteve-se a o total de 6735 habitantes com idade entre 15 e 17 anos (IBGE, 2010), e um total de 2378 

matrículas (INEP, 2013), o que indica uma densidade de 2,83 habitantes por matrícula. A Tabela 1 

mostra o percentual de população em faixa etária escolar no ensino médio para cada nível de 
acessibilidade. 

Acessibilidade 

População 

(15 a 17 anos) (%) 

Excelente (até 500m) 1540 23 

Ótima (500m – 1000m) 1202 18 

                                                
4
 Buffer é uma ferramenta que cria polígonos em uma distância específica ao redor das feições 

selecionadas. 
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Regular (1000m – 2000m) 688 10 

Baixa (2000m – 3000m) 1152 17 

Péssima (mais de 3000m) 2152 32 

Total 6735 100 

Tabela 1 – População na faixa etária de 15 a 17 anos por nível de acessibilidade. 

 A análise dos valores explicitados acima, em conjunto com o mapa da Figura 2, nos indica 

uma significativa centralização das escolas de ensino médio no bairro Restinga. Por outro lado, 
destacam-se os bairros Aberta dos Morros, Lageado e a localidade na divisa entre o bairro Belém 

Velho e a Lomba do Pinheiro, com consideráveis áreas habitadas a mais de 2000 metros de distância 

do equipamento de ensino médio mais próximo. Levando-se em consideração a tendência de avanço 
da mancha urbana dos últimos anos, o mapa da Figura 1 nos indica que a localização ideal para a 

implantação da próxima escola de ensino médio na área da Bacia do Salso deva ocorrer entre os 

bairros Aberta dos Morros e Hípica, onde o processo de urbanização se encontra mais expressivo. 

 

Figura 2 – Mapa dasimétrico da população entre 15 e 17 anos com os raios de abrangências das escolas. de 

ensino médio. 

CONCLUSÕES 

 De uma forma geral, pode-se afirmar que as metodologias de Brau, Merce e Tarrago (1980), 

referentes aos graus de acessibilidade a equipamentos de ensino, aliadas às ferramentas de 
Geoprocessamento e, mais especificamente, às técnicas de desagregação espacial dos dados do censo 

do IBGE, se mostraram eficientes na elaboração da análise socioespacial urbana, pois foi possível 

identificar-se as áreas que necessitam, com maior ou menor grau de urgência, da implementação de 

equipamentos públicos de ensino médio na Bacia Hidrográfica do Arroio do Salso. Destaca-se que há 
elevada centralização e acessibilidade qualificada dos equipamentos de ensino médio apenas no bairro 

Restinga. Por outro lado, os resultados indicam que os bairros Hípica e Aberta dos Morros são os 

lugares mais propícios para a construção da próxima escola de ensino médio na área compreendida 
pela Bacia Hidrográfica do Arroio do Salso.  
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Introdução 

A cidade é um excelente laboratório no qual se pode experimentar de forma 

relativamente simples, os complexos mecanismos desencadeados pela ação humana sobre o 

clima, as modificações que se produzem como consequência destas ações e as influencias que 

tais modificações podem ter sobre o homem.  

O clima urbano se define em termos da comparação com o seu entorno próximo e é 

sob esta ótica que pode ser generalizado a todas as cidades, qualquer que seja sua localização, 

ainda que cada uma delas conserve características climáticas específicas da região na qual se 

situa. Assim, os fatores que controlam os diferentes processos são, por um lado, os 

correspondentes ao clima regional, que impõe o ritmo e a distribuição temporal dos principais 

elementos climáticos e, por outro, os fatores urbanos que os modificam (GARCÍA, 1995, p. 

255). 

Os efeitos da cidade sobre o clima podem ser avaliados em escalas verticais diferentes 

na atmosfera. A rugosidade criada por uma grande cidade, como demonstrou Oke (1978), 

pode ter efeitos muito além dos tetos dos mais altos edifícios. No presenteestudo, porém, 

queremos avaliar o efeito no dossel urbano, ou seja, no espaço compreendido entre o solo e os 

telhados dos edifícios. Nesta camada, o vento e a temperatura podem sofrer mudanças 

significativas mesmo em locais muito próximos, formando-se uma trama complexa de 

microclimas diferenciados devido ao traçado e largura da rede viária, os usos do solo, os 

materiais do pavimento e dos edifícios, assim como as diferentes alturas e orientações tanto 

das edificações como das vias.  

O presente estudo tem como objetivo comparar o comportamento da temperatura e da 

umidade relativa do ar entre duas unidades climáticas diferenciadas na cidade de Pelotas-RS, 

o centro da cidade e a beira do canal São Gonçalo, buscando investigar as prováveis 

diferenças no comportamento desses elementos, verificando também em quais condições 

atmosféricas as diferenças entre as duas áreas se evidenciam em dias representativos do 

inverno e do verão.Por enquanto, só se tem os dados referentes a duas semanas no inverno de 

2014. Foram usados mini abrigos com um datalogger para a coleta, entre os dias 26/08/2014 

e 09/09/2014, de dados de temperatura e umidade do ar a cada meia-hora. A partir de imagens 

do satélite e cartas sinóticas de superfície foi realizada a análise dos sistemas atmosféricos 

regionais nos dias das observações-mensurações.  
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Metodologia 

Inicialmente, utilizou-se mini abrigos meteorológicos que seguem os parâmetros da 

OMM para a coleta de dados de temperatura e umidade relativa em pontos na cidade de 

Pelotas. Os registros ocorreram durante um período de 13 dias, totalizando 673 registros entre 

a 0 hora e 0 minutos do dia 27/08/2014 e a 0h e 0 minutos do dia 10/09/2014. Os dataloggers 

foram programados para que as informações pudessem ser automaticamente armazenadas a 

cada 30 minutos.  

A escolha dos locais que serviriam como pontos de registros ao longo da cidade de 

Pelotas foi feita de maneira previamente estabelecida, com base naquilo que se assume 

perceptível através da simples observação cotidiana. Isto é, estabeleceram-se as localidades 

em pontos dispersos, que permitissem a contribuição de suas especificidades para a análise 

dos eventos climáticos e as conseqüências nestes ambientes.  

Segundo Stewart (2011), é possível classificar os em torno do local onde foram 

estabelecidas as estações levando em conta aspectos da paisagem como a cobertura da 

superfície (permeabilidade), estruturas, materiais e atividade antrópica. Sendo assim, dentro 

de um raio de centenas de metros até poucos quilômetros pode-se definir uma LCZ (Local 

Climate Zone). Tais unidades classificatórias auxiliam para uma descrição e organização mais 

acurada das áreas onde são feitos os registros de parâmetros para estudos de clima urbano. 

Neste trabalho escolheram-se os registros de dois pontos de coleta que apresentassem 

localizações em LCZs de características distintas e, portanto, que pudessem destacar 

diferenças significantes nos levantamentos efetuados.  

Para que se pudesse compreender melhor os momentos em que as diferenças nos 

registros foram maiores ou menores avaliou-se a sucessão dos tipos de tempo relacionados às 

características de circulação atmosférica ocorridos durante o mesmo período. Ainda assim, 

concomitantemente aos registros automáticos da estação meteorológica da Embrapa Clima 

Temperado, analisou-se os dados de cartas e análises sinóticas. Tais informações puderam ser 

acessadas através do Serviço Meteorológico da Marinha e pelo CPTEC e foram utilizadas a 

fim de caracterizar de maneira precisa a interação das mudanças atmosféricas para com os 

dados de cada uma das estações. 

Resultados 

Para análise neste trabalho foram escolhidos os dados dos dataloggers instalados nos 

mini-abrigos localizados no pátio do Porto de Pelotas (denominado datalogger Porto) e no 

Centro da cidade no pátio de um imóvel comercial (denominado datalogger Farmácia), que 

neste (Figura1- A e B).  
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Figura 1 – Distribuição dos pontos de registro 1 e 4 na cidade de Pelotas – RS. 

Considerando os 673 registros realizados por cada um dos dataloggers(Figura 2), 89% 

dos valores de temperatura do ar registrados no pátio da farmácia, no centro da cidade, foram 

maiores do que os registrados junto ao Canal São Gonçalo, enquanto somente 10,1% dos 

valores do que a do datalloger do pátio da farmácia e, em 4 dos 673 registros, a temperatura 

registrada nos dois dataloggers foi igual.  

 
Figura 2- Variação dos dados de temperatura para os dataloggers escolhidos entre os dias 27/08/2014 e 

10/09/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maior diferença encontrada entre a Farmácia e o Porto foi de 8,5 °C no dia 08/09 às 

14h30min e no dia 28/08, com uma diferença de 8,4°C. Ambos os dias foram de tempo seco e 
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pouco vento, sob o domínio de alta pressão atmosférica, porém, enquanto no dia 28/08, 

Pelotas e entorno encontravam-se sob a ação a mPa (massa polar atlântica) típica, no dia 

08/09 atuava uma mPa em tropicalização, tanto que no dia seguinte, 09/09, sob vento norte 

típico de uma situação pré-frontal, os dois registradores registraram temperaturas muito 

similares e até, em vários momentos do dia as temperaturas no Porto foram levemente mais 

altas do que na farmácia. 

Nos dias 30/08, 31/08, 02/09, 03/09 e 06/09 foi registrada precipitação, sendo que nos 

dias 02/09 e 06/09 choveu praticamente o dia todo de forma que não houve muita variação de 

temperatura nestes dias. 

Conclusões 

Considerou-se neste trabalho que o posto de coleta de dados instalado à beira do canal 

São Gonçalo revelasse as características de uma atmosfera livre de obstrução, ou seja, que 

refletisse uma resposta local de um mecanismo amplo de circulação atmosférica regional na 

qual se insere o local sem interferência urbana, e que o posto de coleta no centro da cidade 

revelasse uma atmosfera comprometida pela urbanização. Os dados levantados no inverno de 

2014 comprovam esta hipótese.  
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