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RESUMO
O artigo relata alguns problemas relacionados ao crescimento
descontrolado e rápido deste bairro. Foi realizado um arcabouço
teórico com base em alguns estudiosos das questões urbanas e o
Estatuto da cidade como referência legal e federal que tenta
disciplinar o crescimento urbano e minimizar suas conseqüências
econômicas, sociais e ambientais. O espaço construído desta “célula
urbana” embora de minúscula dimensão, vem recebendo influência
do processo de globalização pelo qual está passando o mundo.
Podemos observar que na área estudada a paisagem urbana, com
novos modelos arquitetônicos, vem definindo as particularidades
deste bairro em relação a outros existentes que estão muito próximos,
mas com realidades econômicas e sociais bem diferentes. No estudo
deste bairro, constatamos a existência de estratos socioeconômicos e
de uma “Ilha” de segregação social nesta área. A existência de um
espaço construído com especificidades de luxo e maior concentração
de uma classe privilegiada é reforçada pela constatação em ser o
metro quadrado mais caro de Aracaju. Assim desenvolvemos este
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artigo visando chamar a atenção para a rapidez com que o processo
de crescimento e valorização imobiliária vem ocorrendo na área
estudada e os problemas que estão surgindo decorrente deste
processo. Para isto, estamos indicando a necessidade um
planejamento urbano mais adequado e específico para este bairro,
com o objetivo de tentar minimizar as conseqüências negativas que já
estão ocorrendo e outras que já estão sendo configuradas, decorrentes
deste processo.
Palavras-chave: Espaço construído; Ilhas de segregação social;
Impacto ambiental e Valorização imobiliária.
ABSTRACT
The article reviews some problems related to rapid and uncontrolled
growth of this neighborhood. We used a theoretical framework of
some scholars of urban issues and the Statute of the city as a legal and
federal reference that attempts to regulate the urban growth and
minimize its economic, social and environmental consequences. The
space constructed in this “cell city”, though tiny size, has received the
influence of the globalization process the world is going by. We can
see that in the studied area, the urban landscape with new models has
defined the architectural features of this district compared to others
nearby, but with economic and social realities quite different. In the
study of this district, it was found the existence of socio-economic
strata and an “island” of social segregation in this area. The existence
of particular characteristics of luxury and higher concentration of a
privileged class is reinforced by the fact of being the most expensive
square meter of Aracaju. So we developed this paper in order to draw
attention to the speed the process of growth and value appreciation
of the area and the problems that are arising due to this process. For
this we are pointing out the need to have a more appropriate and
specific planning to this neighborhood, in order to try to minimize
the negative consequences that are already underway and others that
are being configured by this process.
Key-words: Built space; Islands of social segregation; Environmental
impact; Recovery properties.
RESUMEN
El artículo describe algunos problemas relacionados con el
crecimiento rápido y descontrolado de este barrio. Se utilizó un marco
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teórico de algunos estudiosos de las cuestiones urbanas y la situación
de la ciudad como una referencia jurídica y que los intentos federales
para regular el crecimiento urbano y reducir al mínimo sus derechos
económicos, sociales y ambientales. El espacio construido en esta
ciudad "célula", aunque de tamaño pequeño ha recibido la influencia
del proceso de globalización en la que el mundo se va. Podemos ver
que en el área de estudio del paisaje urbano con nuevos modelos ha
definido las características arquitectónicas de este barrio en
comparación con otros en que están muy cerca, pero con realidades
económicas y sociales muy diferentes. En el estudio de este distrito
determinó la existencia de los estratos socioeconómicos y una "isla"
de la segregación social en este ámbito. La existencia de la
incorporación de algunas características de lujo y de mayor
concentración de una clase privilegiada se ve reforzada por el hecho
de ser el metro cuadrado más caro de Aracaju. Así que hemos
desarrollado este producto con el fin de llamar la atención sobre la
rapidez con que el proceso de crecimiento y apreciación del valor se
ha producido en el área de estudio y los problemas que surgen debido
a este proceso. Para ello necesitamos una referencia a una
planificación más adecuada y específica para este barrio, con el fin de
tratar de minimizar las consecuencias negativas que ya están en
marcha y otros que ya están configurados, por este proceso.
Palabras clave: Espacio en construcción, Islas de la segregación
social, impacto ambiental y las propiedades de la recuperación.
1 INTRODUÇÃO
Este artigo é fruto da pesquisa que desenvolvo sobre o bairro
jardins, localizado na zona sul de Aracaju. Este bairro que foi criado
no final da década de noventa, tem como sua área de limite físico um
território que engloba as áreas de outros bairros pré-existentes, tais
como grageru, sementeira e salgado filho.
O bairro Jardins é um bairro recente, pois existe há apenas onze
anos, mas que já tem uma grande importância na cidade de Aracaju e
tem provocado significantes influências sobre os outros bairros
existentes ao seu redor. O que chama a atenção, para este bairro, é o
fato de ser uma das áreas de maior valorização imobiliária de Aracaju.
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Isto faz com que a procura por serviços, estudo, moradia, venda e
aluguel de terrenos, apartamentos e casas seja muito forte.
O processo de valorização imobiliária é crescente e vários
fatores contribuem para isto, tais como: a cada ano são iniciadas
construções de vários prédios, a cada ano também são concluídas
estas construções onde são entregues para seus proprietários os
apartamentos, na sua grande maioria, como também residências com
grandes áreas construídas. Muitos dos apartamentos são de um
mesmo proprietário que compram para alugar e até revender,
posteriormente.
A existência do Shopping Jardins na área já pré-dispõe uma
valorização tanto para um terreno existente na área sem
infraestrutura, como para a construção de um prédio, de uma
residência, de uma loja dentro ou não do shopping. A valorização,
também, ocorre nos imóveis de uma escola, de um supermercado, de
uma academia, de uma clínica etc. A infraestrutura existente no bairro
faz com que ele seja muito procurado por empresários, latifundiários
e imobiliárias.
A instalação e construção de vários pontos comerciais no bairro
impulsionam, mais ainda, a valorização do espaço construído, o
aumento da especulação imobiliária e o crescente impacto ambiental.
2 BREVE HISTÓRICO SOBRE O BAIRRO JARDINS
PROCESSO DE CRESCIMENTO URBANO

E O SEU

O bairro foi criado, oficialmente, em dezembro de 1998 pela
Lei municipal nº 2.666. O que nos chamou a atenção é que este bairro
foi criado próximo e dentro das áreas de bairros pré-existentes, tais
como o Grageru, Salgado Filho, 13 de Julho e Sementeira, conforme é
demonstrado por parte do mapa oficial do Estado de Sergipe (figura
01):

GEONORDESTE, Ano XXI, n.1

O Bairro Jardins: Processo de Crescimento Urbano, Consolidação
de Estratos Socioeconômicos e “Ilhas” de Segregação Social

15

Figura 01 - Parte do mapa oficial do Estado de Sergipe. Escala
cartográfica aproximada da fonte original: 1: 32.000. (1cm = 320
metros).
Fonte: Mapa municipal oficial de Aracaju. Secretaria Municipal de
Planejamento. 2004.
O bairro Jardins foi criado em uma área considerada
privilegiada de Aracaju, que é a zona sul, se considerarmos a planta
urbanística onde se concentra a maior área urbanizada. Neste bairro e
nos bairros vizinhos a infraestrutura urbana já era mais adequada, em
comparação com os bairros da zona norte e oeste. Com a construção
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do Shopping Jardins no bairro (figura 01) do mesmo nome, a
valorização imobiliária só tem aumentado a cada ano.
O espaço construído cresceu muito horizontalmente no início,
mas hoje, o crescimento vertical é mais evidente e percebemos que
existem construções contínuas, principalmente nos últimos cinco
anos. Como podemos observar na figura 02, o crescimento vertical é
uma característica marcante neste bairro. O bairro Jardins é um
“canteiro de obras”, onde existem no momento dezenas de prédios
sendo construídos e muitos outros sendo entregues aos seus
proprietários.

Figura 02 - Bairro Jardins – Vista da Avenida beira mar em frente ao
calçadão da 13 de julho - maio-2009.
Fonte: Anselmo Belém Machado, 2009.
Diante destes fatos foi sendo configurada, neste bairro, nos
últimos dez anos, a consolidação de uma área valorizada, com boa
estrutura, para moradia, para o comércio e para a convivência
específica, de uma classe social mais privilegiada, surgindo uma
estratificação socioeconômica. Assim, levantamos a hipótese que
estão sendo formadas “ilhas” de segregação social no espaço
construído deste bairro. E dentro do próprio bairro existem
segregações espaciais que redefinem os grupos hegemônicos, tais
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como exemplo a criação do que denominamos de ‘sub-bairro’ ou
parcela do bairro Jardins na área denominada de loteamento Garcia.
É neste bairro onde “o metro quadrado é o mais caro de
Aracaju” (LEITE, 2008) e mais especificamente na área do Garcia e
mais, recentemente, na micro área do Jardim Europa (na Avenida
Oviêdo Teixeira). No bairro Jardins existem toda uma infraestrutura
de lazer, de saúde (clínicas especializadas), na área financeira (Bancos
e caixas eletrônicos), no sentido paisagístico (construção de praças) e
de arborização, que fazem a diferença em relação com outros bairros
que estão presentes nas proximidades deste. Se compararmos, o
espaço construído deste bairro, com outros bairros que existem ao
seu redor, esta discrepância é muito grande, como podemos constatar
na figura 03 de uma área distante apenas 2,88 quilômetros, se for feito
o percurso em linha reta do bairro Jardins para esta área.

Figura 03 - Imagem do São Conrado às margens esquerda do canal
Santa Maria – data: 13-06-09.
Fonte: Anselmo Belém Machado, 2009.
Como podemos constar na figura acima onde é destacada parte
do São Conrado, no qual a ocupação do espaço construído segue o
curso do canal Santa Maria, bem às margens. Não existe uma
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infraestrutura básica, pois falta pavimentação, falta rede de esgoto
adequada, existe um contínuo depósito de lixo às margens deste canal,
as ruas são sinuosas e estritas, evidenciando a falta de controle poder
público no processo de ocupação. Assim constatamos o contraste
existente entre esta área e o espaço construído do bairro jardins. Por
outro lado, no bairro jardins, existe toda uma configuração de novas
paisagens com muitos condomínios e estruturas arquitetônicas, mais
modernas e com vários novos serviços.
Embora exista toda uma infraestrutura montada neste território
valorizado do bairro Jardins, ocorrem nesta área, também, um
processo contínuo de desmatamento de áreas verdes e do manguezal
com conseqüentes aterros, presença de cercas nos terrenos, gerando,
assim, uma intensa venda e construção de novos imóveis. Por outro
lado o espaço construído com aparência de “nova” e recente é apenas
o reflexo das velhas estruturas que historicamente vêm reproduzindo
as relações de poder e sociais nesta área. Dentro deste raciocínio, são
representadas pelos “agentes produtores do espaço urbano” que
segundo Corrêa (1993), são os seguintes:
“(a) os proprietários dos meios de produção, sobre tudo os
grandes industriais;
(b) os proprietários fundiários; (c) os promotores imobiliários;
(d) o Estado; e. (e) os grupos sociais excluídos”.
Estes agentes vêm trabalhando, de maneira articulada, desde a
criação deste bairro (Jardins) onde foram traçadas diretrizes de venda,
liberação para desmatamento, aterros, cercamentos, especulação e
valorização, para posterior venda. A legitimação destas ações está
sendo processada conforme os interesses destes grupos, que em
muitas ocasiões articulam as estratégias de valorização imobiliárias
embasadas juridicamente para acelerar o processo de ocupação do
espaço construído. Como exemplo deste caso podemos descrever
que;
Em primeiro lugar, a ação destes agentes se faz
dentro de um marco jurídico que regula a atuação
deles. Este marco não é neutro, refletindo o
interesse dominante de um dos agentes, e
constituindo-se, em muitos casos, em uma
retórica ambígua, que permite que haja
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transgressões de acordo com os interesses do
agente dominante (CORRÊA, 1993, p.12).

Estes agentes têm atuado conjuntamente no processo de
crescimento acelerado deste espaço construído, onde cada fase da
construção de um novo imóvel, já foi toda regulamentada, porém a
natureza é colocada em segundo plano, visto que, podem ser
constatados vários desmatamentos inclusive em áreas de mangue. O
processo de urbanização e de crescimento urbano de Aracaju está
ocorrendo de forma muito rápida, em áreas em que há pouco tempo
eram desocupadas, mesmo sendo situadas, em regiões próximas às já
urbanizadas, e também valorizadas na zona sul.
Esse é o caso do bairro Jardins que se tornou uma “região de
consumo” de várias camadas sociais de Aracaju, embora a classe mais
privilegiada também freqüente esta área. Levantamos a hipótese de
que o bairro Jardins foi criado ou produzido para se ter um exemplo
de bem estar em Aracaju em uma área que é considerada “central” e
favorável para o consumo de uma classe social, com muitos
privilégios e também para a reprodução socioeconômica de uma
classe menos favorecida, ou seja, os agentes produtores do espaço
urbano vêm trabalhando constantemente para aprofundar as
diferenças sócio-econômicas existentes neste bairro e, naturalmente,
em todas outras regiões da capital e do Estado, como em qualquer
região do mundo.
A área onde hoje existe o bairro Jardins foi urbanizada
recentemente e vêm causando várias interferências na vida do
aracajuano, quer seja a nível econômico, social, cultural como também
no sentido ambiental. A influência deste espaço construído é a cada
dia mais forte, tanto nos hábitos, nos costumes dos cidadãos que
freqüentam esta área, como também dos que residem nos bairros
mais próximos. A valorização deste bairro com a instalação de
infraestrutura mais sofisticada e de moradias com uma boa estrutura
na localização e nos serviços dos condomínios estão sendo
constantemente estimulados para o aumento do fluxo de
consumidores de uma determinada classe socioeconômica que
freqüenta o shopping Jardins, o hipermercado G. Barbosa, o novo
Hiper Bom Preço, a loja de conveniência 24 horas (posto de gasolina
Shell), serviços bancários, Casas de material de construção, novos
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restaurantes, bancos, hospitais, novos bares mais sofisticados (bares
Villa Botequim e chopp. com), etc e de novos moradores (quer seja
inquilino ou proprietário) para esta área.
Este processo de melhoria constante da infraestrutura do
bairro, não ocorre com a mesma intensidade e qualidade se
compararmos com outros bairros existentes, não muito distantes do
bairro jardins, tais como Ponto novo, Luzia, Inácio Barbosa, São
Conrado, Farolândia, Augusto Franco etc. No bairro Jardins podemos
presenciar a infraestrutura urbana e a grande atividade comercial
organizada, além de áreas de lazer definidas dentro Shopping, que é o
“coração” do bairro. Esta área foi embutida com atividades e serviços
especulativos dentro de bairros pré-existentes tais como Salgado
Filho, Sementeira e Grageru.
O interesse pelo bairro jardins, como área de consumo, é
evidente para o aracajuano, pelo menos para um percentual da
população que detém certo poder aquisitivo, onde podemos
encontrar moradia em prédios com condomínios estruturados e os
serviços de consumo e lazer citados anteriormente. O processo de
surgimento e de crescimento urbano deste território é recente, porém,
percebemos diariamente a rapidez com que ficam prontos os edifícios
e a constante construção de outros mais novos. Esse crescimento
rápido reflete a facilidade com que os “agentes produtores do espaço
urbano” que são representados pelos grupos hegemônicos locais e
suas construtoras têm, em valorizar uma determinada área, com uma
infraestrutura de construção mais moderna e de uma maior agilidade
em construir, embora nem sempre têm seguido as diretrizes do
“Estatuto da Cidade” (OLIVEIRA, 2001).
As novas paisagens deste bairro refletem no fundo as velhas
estruturas sócio-econômicas, ou seja, esta área mesmo sendo de
construção recente é direcionada e regida pelos antigos grupos
dominadores que têm interesse em valorizá-la. O bairro Jardins hoje
serve de modelo de status quo e bom padrão social em Aracaju,
porém são percebidos o impacto ambiental e a segregação social nessa
área. Neste sentido podemos exemplificar estes dois aspectos a seguir:
A) Segregação social: podemos constatar que o processo
acelerado do recente espaço construído do bairro Jardins atende,
evidentemente, a uma determinada classe social, embora as
propagandas veiculadas em jornais e televisão transmitam uma idéia
como se fosse acessível para outra parcela da população, menos
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privilegiada, onde constatamos uma reprodução social e valorização
imobiliária na chamada “zona sul” de Aracaju,
Assim, de um lado, verifica-se a manutenção de
bairros de status, que continuam a ser atrativo ao
capital imobiliário e, de outro, a criação de novas
áreas nobres em razão do esgotamento de áreas
disponíveis em outros setores valorizados do
espaço urbano: os novos bairros nobres são
efetivamente
criados
ou
resultam
da
transformação da imagem de bairros antigos que,
dispondo de alguns atrativos, tornam-se de status
elevado (CORRÊA, 1993, p.23).

Hoje podemos constatar a nova infraestrutura urbana, a grande
atividade comercial organizada e as áreas de lazer definidas neste
bairro. A classe média, em nome da segurança constrói imensos
condomínios fechados, em muitos casos com articulação interna
semelhante à de cidades maiores (um exemplo típico é o condomínio
Alphaville em São Paulo). O shopping center reforça a fragmentação do
espaço social e do isolamento, tornando-se um clube fechado onde às
pessoas são “filtradas” por suas condições sócio-econômicas. Neste
sentido, como foi descrito antes, reforçamos a tese de que existem
“ilhas” de segregação social, mesmo sem existir cerca nem
loteamentos fechados ao redor de todo bairro, ou seja, existem vários
condomínios fechados, mas o próprio bairro é uma “ilha” de
estratificação social onde os cidadãos que não fazem parte deste
contexto e não percebem a exclusão, são “lembrados” de várias
maneiras. A própria entrada do shopping pode expressar um pouco
desta questão visto que as portas dele se abrem automaticamente para
todos como um convite ao consumo, mas o processo de estratificação
socioeconômica logo se evidencia dentro do shopping. Ainda dentro
deste raciocínio, também circulando a pé ou de bicicleta, podemos
perceber nos olhares a interrogação de alguns habitantes locais,
quando o cidadão humilde transita pelas ruas deste bairro.
B) Impacto Ambiental: A paisagem de concreto do bairro
Jardins é considerada bela, mas se observarmos bem, os
condicionantes sociais e os conflitos ambientais, que se reproduzem,
não são tão belos e pacíficos assim. Numa breve observação visual
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percebemos que o crescimento urbano está ocorrendo tanto no
sentido vertical quanto horizontal, de forma rápida e sem
preocupação com as conseqüências ecológicas. Neste sentido a
variação da paisagem original com a implantação de uma
infraestrutura básica sobre áreas de mangue e a implantação,
conseqüentemente, de uma área construída está ocorrendo de maneira
muito acelerada, obedecendo aos interesses dos proprietários das
construtoras. Este fato pode ser observado na figura 4 de parte do
bairro jardins:

Figura 04 - Vista parcial do Bairro Jardins. Avenida Pedro Valadares,
2006.
Fonte: Anselmo Belém Machado, 2006.
Nesta imagem podemos fazer uma análise que revela o
processo rápido de destruição da vegetação de mangue e o processo
de crescimento horizontal em vertical. Onde antes existia a vegetação
de mangue, hoje a área é marcada pelo espaço construído e em
processo de construção. Se por um lado melhorou as condições de
infra-estrutura, por outro lado vem causando impacto ambiental,
principalmente na área denominada de “Parque Ecológico do
Tramandaí”, onde existia uma razoável área de manguezal nas
margens da avenida Pedro Valadares, onde hoje se encontra em
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grande parte aterrada, cercada e com várias áreas de especulação
imobiliária e de prédios já construídos.
Além disso, podemos citar que o riacho que desemboca na área
de mangue está poluído e assoreado como também o canal que existe
no meio desta avenida que tem um sistema de esgoto precário, facilita
a proliferação de mosquitos (já que é um canal aberto em grande parte
da avenida) e a drenagem não é boa, uma vez que está numa altitude
ao nível do mar e em épocas de cheias a maré provoca vários
refluxos. Neste sentido podemos constatar que a morfologia da
cidade pode expressar a divisão social do trabalho nas diferentes
paisagens, mais belas e mais modernas que contrastam com outras
paisagens não muito distantes deste bairro, pelo contrário, estão
muito próximas. Sabemos que o processo de ocupação e valorização
não é recente e nos faz lembrar que os seus proprietários, em muitos
casos, obtiveram a posse por interesses outros além do econômico,
evidenciando que a terra é uma mercadoria que historicamente vem
sendo reproduzida há muito tempo:
Com a Lei 601 de setembro de 1850, conhecida
como a Lei das terras, só quem podia pagar era
reconhecido como proprietário juridicamente
definido em lei. Além do valor moral, a
propriedade como ocorria anteriormente – tinha
também valor econômico e social. O capital se
desenvolveu e impôs politicamente o
reconhecimento da propriedade privada da terra
(RODRIGUES, 1988, p.17).

O preço da terra vem sendo enquadrado historicamente de
acordo com o processo de desenvolvimento das relações sociais de
produção. A divisão técnica e social do e no trabalho reflete uma
paisagem de parcela do bairro aparentemente homogênea, mas que
tem, com certeza, uma estrutura social e econômica heterogêneas. A
cidade expressa, de várias maneiras, a vivência de sua população, o
seu consumo e onde num mesmo espaço geográfico, se reproduzem
as diferentes paisagens urbanas:
A forma é a aparência, é o mundo da
manifestação do fenômeno. Permite a
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constatação da existência do fenômeno, ao
mesmo tempo em que é representação das
relações sociais reais. Não é apenas e tão
somente, produto da história, na medida em que
a aparência reproduz a história. A paisagem
urbana, enquanto forma de manifestação do
espaço urbano, reproduz num momento vários
momentos da história. Aí emergem os
movimentos, a multiplicidade dos tempos que
constituem o urbano (CARLOS, 1997, p.24).

Assim podemos frisar que neste determinado bairro, não
podem ser representadas todas as relações sociais de uma cidade, mas
identifica a diferenciação de classe que existe entre os bairros,como
exemplo, pelo preço dos imóveis “hoje” mas que “ontem” foram
terras previamente especuladas. O processo de transformação do
terreno e do lote “ontem” em imóvel, em condomínios de luxo, em
forma ou paisagem “hoje”, dependem dos interesses de grupos
hegemônicos em reproduzir sua valorização e ampliá-la para
evidenciar o “valor de troca” em detrimento do “valor de uso” do
solo urbano.
O que interessa, para os grupos hegemônicos da cidade, é quem
tem o poder de pagar, e não os que desejam morar.Portanto
constatamos que a forma de ocupação, o valor do imóvel e a
localização deste imóvel são determinantes para a valorização do
espaço urbano de uma maneira geral, e mais especificamente, de um
determinado bairro. Assim constatamos que as novas paisagens, com
novos prédios, hipermercados, novas lojas dentro e ao redor do
shopping Jardins representam parte deste contexto social e
econômico local.
Por outro lado, as velhas estruturas, representadas pelos agentes
produtores do espaço urbano, tais como os proprietários de imóveis,
de terrenos, e das imobiliárias, além do Estado, este último que é
representado pelos políticos, que legitimam a ocupação, por um lado
e, pelo outro, definem a desocupação com desapropriação e até
expulsão de muitos grupos de menor poder aquisitivo. Neste aspecto,
decorrente do “enobrecimento urbano1” a população de menor poder
aquisitivo vai aos poucos sendo deslocada e mudando de bairro.
Entende-se por gentrificação (um neologismo que ainda não consta dos
dicionários de português) ou enobrecimento urbano, de acordo com algumas
1
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O espaço urbano do bairro Jardins é segregado e estratificado
com camadas sociais em constantes contrastes, mas é importante
saber que o espaço urbano é um “tecido” como se fosse formado por
‘costuras e pontos interligados’, embora os grupos dominantes tentem
esquecer esta proximidade, os grupos opostos se interligam e mesmo
com embates constantes, reflete uma maneira da vida no tecido
urbano quer seja local ou mundial, assim:
O tecido urbano pode ser descrito utilizando o
conceito de ecossistema, unidade coerente
constituída ao redor de uma ou de várias cidades,
antigas ou recentes. Com efeito, o interesse do
‘tecido urbano’ não se limita a sua morfologia.
Ele é ou suporte de um ‘modo de viver’mais ou
menos intenso ou degradado: a sociedade urbana
(LEFEBVRE, 2001, p.11).

Neste devir afirmamos a necessidade de realizar um
planejamento mais detalhado e estruturado do crescimento urbano do
bairro jardins, pois não é só a paisagem que deve ser bela, mas sua
essência como descreve objetivamente Corbusier (2000, p. 34), “mas
o problema deveria ser colocado no seu verdadeiro campo que não
era o estético, mas de ordem econômica e social”. Outra questão que
chamamos a atenção é para a velocidade com que os agentes
produtores do espaço urbano modificam a paisagem do bairro.
A cada dia notamos modificações contínuas com uma rapidez
que nossa memória não conseguem acompanhar, imagine quem não
convive ou não freqüenta diariamente um determinado bairro? A
intensidade da velocidade de transformação do espaço urbano vem
historicamente aumentando conforme o desenvolvimento das forças
traduções, a um conjunto de processos de transformação do espaço urbano que
ocorre, com ou sem intervenção governamental, nas mais variadas cidades do
mundo. O enobrecimento urbano, ou gentrification, diz respeito à expulsão de
moradores tradicionais, que pertencem a classes sociais menos favorecidas, de
espaços urbanos e que subitamente sofrem uma intervenção urbana (com ou sem
auxílio governamental) que provoca sua valorização imobiliária.
Fonte: http: //pt.wikipedia.org/wiki/gentrifica%C3%A7%C3%3o.
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produtivas e mais fortemente após a globalização. Estas novas
técnicas (especificamente de construção, arquitetura e urbanismo) têm
acelerado os crescimentos horizontal e vertical, irradiando o poder de
influência num raio de atuação considerável, decorrente da velocidade
nos meios de transporte. Mas nem sempre foi assim.
Enquanto reinou a velocidade de quatro
quilômetros por hora nos caminhos ásperos
(tração do cavalo ou do boi) e de acordo com a
natureza do solo (topografia ou clima), a
irradiação da comuna e, conseqüentemente, sua
capacidade eram nitidamente condicionadas pelas
limitadas possibilidades de transporte dentro do
dia solar de vinte e quatro horas. Surgem a
estrada plana e o motor, isto é, as velocidades de
50 a 100 quilômetros por hora; o raio de ação da
comuna
poderá
aumentar
muito
e,
conseqüentemente,
sua
capacidade
(CORBUSIER, 2000, p.122).

Assim chamamos a atenção para a rapidez com que “hoje”
crescem os espaços construídos das cidades em todo o mundo e de
maneira mais acelerada nas metrópoles. O caso específico do bairro
Jardins mesmo com suas especificidades, não foge do contexto global.
O bairro como área de poder centralizador de consumo influencia
toda a cidade de Aracaju e também a nível estadual. Mas, o que
diferencia de forma geral, é o poder aquisitivo das populações que
vivem ou sobrevivem à margem deste processo de consumo.
O fluxo2 de milhares de pessoas, que diariamente, freqüentam e
consomem os produtos existentes neste bairro, principalmente no
shopping jardins é significante. Segundo dados fornecidos pela
administração do shopping Jardins referentes ao ano de 2003, “O
Shopping Jardins tem um tráfego médio diário de 30 mil pessoas.
Semanalmente, nada menos que 200 mil freqüentadores visitam o
shopping, sendo que 63% de seu público são das classes A e B...”.
Hoje, em 2009, certamente este fluxo aumentou muito impulsionado
2

Em 2008, o tráfego mensal de pessoas que freqüentam o shopping é de 900 mil,
se dividir por quatro semanas, temos um tráfego semanal de 225 mil pessoas e
diário de aproximadamente 32 mil pessoas. Fonte: Administração Shopping
Jardins.
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mais ainda pela expansão da área construída do shopping. Este
processo tem sido ampliado também na própria área mais
recentemente construída com nova praça de alimentação, parque
infantil, novos restaurantes e novos serviços.
Portanto, é de fundamental importância, aprofundar a análise
ao processo de crescimento urbano deste bairro propondo um
planejamento e crescimento urbano menos segregador e com uma
visão menos técnica e funcionalista (corbusiana) e mais voltado para o
social, participativo e contínuo. A necessidade de uma “reforma
urbana” é urgente, mas sem colocar o Estado como mentor de suas
diretrizes, pois sabemos que em outras épocas e regiões isto já
ocorreu e aprofundou mais ainda as distorções sociais e não resolveu
o problema de moradia, pois:
Do modernismo, esse planejamento urbano
ganhou a herança positivista, a crença no
progresso linear, no discurso universal, no
enfoque holístico. Da influência Keynesiana e
fordista, o planejamento incorporou o Estado
como figura central para assegurar o equilíbrio
econômico e social, e um mercado das massas. A
matriz teórica que alimentava o planejamento nos
países capitalistas, mas não só nestes, como
também nos países socialistas, e que embasou o
ensino e a prática do planejamento urbano e
regional da América Latina, atribuía ao Estado o
papel de portador da racionalidade, que evitaria as
disfunções do mercado, como o desemprego
(regulamentando o trabalho, promovendo
políticas sociais), bem como asseguraria o
desenvolvimento econômico e social (com
incentivos, subsídios, produção da infra-estrutura,
regulando preços, produzindo diretamente
insumos básicos para a produção etc)
(MARICATO, 2000, p.126).

Portanto, sabemos que na realidade a atuação do Estado foi e é
mais de controlador e de reprodutor do sistema, ou seja, o Estado é
um dos agentes produtores do espaço urbano (como foi citado
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anteriormente) ele representa os grupos hegemônicos local, nacional e
até internacional, sendo evidente sua atuação, o que certamente não
assegura o desenvolvimento econômico e social nem tão pouco
estimulará as políticas públicas e sociais. O próprio “planejamento
urbano” vem sendo há tempos criticado por vários autores.
A relação dos críticos ao planejamento urbano e
especialmente à técnica do zoneamento, é muito
vasta. Lefèbvre foi mais longe em sua atraente
radicalidade, identificando o planejamento (ou o
urbanismo, indiferentemente) como o pior
inimigo do urbano ao destruir a vida cotidiana
(Idem, p. 130).

O que pretendemos aqui não é esquecer da influência que a
globalização vem tendo e aprofundado no processo de urbanização
mundial, mas é exatamente por isto que propomos um crescimento
urbano mais adequado, com um contínuo acompanhamento dos
elementos participantes, inclusive e principalmente da população e os
representantes legais desta. Portanto o planejamento corbusiano está
adequado com o desenvolvimento das técnicas de produção, das
novas arquiteturas, mas que representam a reprodução de um grupo
minoritário e privilegiado.
É, nesta perspectiva, que pretendemos desenvolver uma
proposta de um crescimento urbano mais legitimado pelas leis que
regem o espaço construído das cidades. Com um melhor
planejamento urbano e atualização dos dados baseados numa
constante readaptação tanto das relações de trabalho, quanto das
novas técnicas de construção e, principalmente embasados no
Estatuto da Cidade (2001) onde,
O Capítulo IV do Estatuto da Cidade é dedicado
à gestão democrática da cidade, onde a
participação popular assume papel destacado e
extrema importância. O interesse da população
em participar pode encontrar lugar em todas as
dimensões da política urbana, ou seja, desde a
formulação do plano Diretor, a sua negociação e
aprovação na Câmara, até sua implementação e
nas permanentes revisões (OLIVEIRA, 2001,
p.15).
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Sabemos que em Aracaju já existe há vários anos os
orçamentos participativos, cuja gestão e coordenação é da prefeitura e
que tem contribuído em muito para minimizar a exclusão “social”
mediante a implantação de infraestrutura básica nos bairros
periféricos ou na região que margeiam a capital. Mas é sabido também
que em certas áreas de mangue construíram condomínios populares
(PAR/Governo Federal, que construiu um condomínio às margens
do canal santa Maria, no São Conrado - Aracaju).
Outro exemplo é o caso do bairro Jardins onde em nome do
equilíbrio sócio-econômico criaram o “Parque Ecológico do
Tramandaí” (Ver figura 05), que a princípio não tem nenhuma função
social, nem exerce a função educativa e até hoje não gerou emprego,
pelo contrário este parque serviu como área de valorização continua
da área de especulação imobiliária crescente:

Figura 05 - Parque ecológico do tramandaí. Bairro Jardins – Aracaju,
agosto - 2009.
Fonte: Anselmo Belém Machado, 2009.
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O próprio Plano Diretor Urbano (PDU) de Aracaju que foi
aprovado em 1997 quando já existiam vários condomínios em
construção e concluídos muitos deles sem seguir PDU e mesmo hoje
o capítulo que trata da gestão urbana precisa ser modificado, pois
foge das diretrizes existentes na Lei nº 10.257 de 2001: “o Estatuto da
Cidade ao regulamentar as exigências constitucionais reúne normas
relativas à ação do poder público na regulamentação do uso da
propriedade urbana em prol do interesse público, da segurança e do
bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”
(OLIVEIRA, 2001, p.07).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de acelerado de crescimento urbano deste bairro
tem aumentado a cada dia o seu valor imobiliário, mas também já
existem problemas conseqüentes deste processo tais como: poluição
sonora, alta concentração de automóveis, o que provoca também a
poluição por fuligem.
O bairro se tornou uma área de alta segregação urbana e
principalmente este fato foi aprofundado com o surgimento de
“micro-bairros” dentro do bairro Jardins como o loteamento Garcia e
o Jardim Europa. Então procuramos discutir a necessidade de se
construir com mais urbanidade, minimizando os impactos de um
crescimento acelerado e concentrado.
Tentamos revelar que para uma área ser considerada urbana,
tem que ser também bem distribuída e ecologicamente respeitada.
Pelo rápido processo de crescimento urbano, que vem ocorrendo no
bairro jardins, constatamos que temos um grande caminho a
enfrentar, pois a forma como está sendo construído este espaço só
tem aumentado as diferenças e reforçado à concentração de renda.
Diariamente as pessoas que pertencem aos grupos privilegiados,
são obrigadas a se trancam em suas casas e automóveis. Levantamos a
hipótese de que se não mudarem a maneira como se está valorizando
e segregando esta área, virão à tona vários problemas que estão sendo
encobertos pelos muros dos condomínios e pelas “ilhas” de
segregação social. Estas ilhas de segregação social estão consolidando
e aprofundando os estratos sócio-econômicos.
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Até quando os problemas decorrentes deste processo serão
cobertos pela bela paisagem existente? Por isto colocamos em
discussão o caso específico do bairro jardins, mas deixando claro que
a problemática dos conflitos urbanos existe em todos os bairros.
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RESUMO
Este artigo lança um olhar sobre as comunidades “beiradeiras” do Rio
de Ondas, município de Barreiras, estado da Bahia. A abordagem
presente no texto destaca o nível de desenvolvimento econômico e
demográfico acelerado que vive a região ao mesmo tempo apresenta
outras formas que persistem na percepção do lugar e da paisagem. A
percepção dessas duas categorias materializadas no quotidiano por
manifestações simbólicas diversas é subsídio para a compreensão de
espaços apropriados diferenciadamente por comunidades e
indivíduos. Este estudo deriva de leituras e contatos com as
comunidades “beiradeiras” e reacende discussões sobre as mudanças
recentes no lugar e na paisagem de comunidades tradicionais.
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Palavras-chave: Rio de Ondas, lugar, paisagem, Barreiras, Cerrado.
ABSTRACT
This article takes a look at the "riverside" communities at Rio de
Ondas, city of Barreiras, state of Bahia. The approach in this paper
highlights the level of economic development and rapid population
living in the region and offers other ways that persist in the
perception of place and landscape.The perception of these two
categories materialized in daily life for many is symbolic
manifestations tool to understand the appropriate spaces differently
by communities and individuals.This study derives from reading and
contacts with the "riverside" communities and rekindled discussions
about recent changes in place and the landscape of traditional
communities.
Keywords: Rio de Ondas, place, landscape, Barreiras,Cerrado.
RESUMEN
Este artículo lanza una mirada hacia las comunidades “beiradeiras”
del Rio de Ondas en el municipio de Barreiras, estado de
Bahía/Brasil. El abordaje presente en el texto destaca el nível de
desarrollo económico y demográfico acelerado en que vive la región y
presenta otras formas que persisten en la percepción del lugar y del
paisaje. La percepción de estas dos categorías materializadas en el
cotidiano por manifestaciones simbólicas diversas, es subsidio para la
comprensión de espacios ocupados diferenciadamente por
comunidades e individuos. Este estudio proviene de lecturas y
contactos con las comunidades “beiradeiras” y reactiva discusiones
sobre los cambios recientes en el lugar y en el paisaje de comunidades
tradicionales.
Palabras-clave: Rio de Ondas, lugar, paisaje, Barreiras, Cerrado.
1 INTRODUÇÃO
O lugar tem sido estudado com maior interesse, como uma
categoria de análise geográfica possível de identificar as relações
existentes entre o homem e a natureza. Ao adotar este caminho o
pesquisador tem como desafio perceber o espaço vivido construído
pelos indivíduos e coletividade.
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Estes sujeitos atuam no espaço e constróem paisagens variadas
carregadas de significados simbólicos. A comunidade ribeirinha Vau
da Boa Esperança no tocante às manifestações simbólicas revela
modos de vida conectados fortemente com o sentido de
pertencimento ao lugar.
A comunidade disponibiliza um universo de práticas sócioespaciais representado pela forma de utilizar os recursos naturais,
pelos valores e crenças arraigados nas diversas gerações e nos laços
afetivos. Estas singularidades inerentes ao lugar e à paisagem são de
certa forma, camuflados pelo acelerado desenvolvimento econômico
do oeste baiano a ponto de deixá-las como valores sem relevância.
Os estudos dos autores que influenciaram este texto permitiram
realizar uma leitura desde o sentido de pertencimento ao lugar das
comunidades beiradeiras à caracterização geoeconômica da cidade de
Barreiras, este último é tema essencial para entendermos a inserção n
contexto regional das comunidades ribeirinhas.
Foi possível identificar que, por um lado, a percepção
construída sobre o tema tem demonstrado que o sentimento de
pertencer a algum lugar constrói o espaço íntimo e de produção da
vida pelo que revelam Tuan (1983) e Carlos (1996). Por outro lado, o
olhar foi direcionado também para uma visão do local em conexão
com o global, numa tentativa progressista como sugere Massey
(2000).
Trata-se, este artigo, de colaborar com os diversos trabalhos
existentes sobre comunidades tradicionais do Cerrado Brasileiro.
Também ousa provocar outros debates salutares na pesquisa
geográfica com base nas comunidades beiradeiras do Rio de Ondas,
localizadas no município de Barreiras no Estado da Bahia.
2 LEITURAS SOBRE O LUGAR E A PAISAGEM DO VAU
DA BOA ESPERANÇA
Neste trabalho, privilegiamos o debate acerca da dimensão
existente sobre a paisagem e o lugar sob o argumento de que estas
categorias dão sustentação para o entendimento das práticas culturais
exercidas por comunidades tradicionais á luz de uma geografia
cultural renovada a partir da década de 1980.
Para Claval (2001) a nova abordagem cultural favorece ao
geógrafo uma análise da conivência entre o espírito e o meio ambiente
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e este passa a entender que a compreensão de paisagem como
realidade objetiva deixa de ser apreendida para dar lugar à concepção
das populações locais. E salienta ainda que:
Se as paisagens não são realidades objetivas, seu
papel na vida dos grupos humanos é mais
complexo do que geralmente se pensa. Ela
desempenha o papel de suporte de mensagens e
de símbolos. (CLAVAL, 2001, p.58)

A partir dos anos de 1980, portanto, o enfoque da Geografia
Cultural privilegia e discute o papel do indivíduo enquanto ser social e
político.
O espaço vivido na concepção de Relph (1976, p.28) citado por
Holzer (2006) provém dos lugares existenciais e perceptuais da
experiência imediata. O lugar pensado por aquele autor está
representado pelas frustrações, confusões e esperanças da vida e não
faz parte do mundo positivista que ainda cerca a ciência moderna.
Na concepção de Holzer (2006) lugar e paisagem são conceitos
indistintos. Enquanto um é visto sob o olhar do indivíduo o outro
pela coletividade. Há na leitura que este autor faz de Relph o destaque
para a essência do lugar, o que lhe dá realmente sentido e finalidade,
pois a familiaridade, a visão intersubjetiva de uma experiência direta
forma o lugar.
Em outra perspectiva ao pensar a paisagem do Vau da Boa
Esperança esta não corresponde à dos cartões postais pois estes
representam uma paisagem que expressa o recurso natural, o produto
do mercado turístico para um público de consumidores sedentos por
paisagens paradisíacas.
Neste caso, a essência do lugar e da paisagem é desconhecida para
uns enquanto para as comunidades tradicionais é espaço de
reprodução da vida. Quanto à paisagem esta é dotada de significados
que vão além da objetividade humana. Na comunidade pode-se
perceber que o lugar está intimamente ligado ao sentimento de
pertencimento e que a paisagem como conjunto indissociável amarra os
laços afetivos. Esta representação envolve desde os momentos de
conversa no terreiro das casas até o manejo e extração dos recursos
naturais.
Para o geógrafo Paul Claval (2001) compreender o papel da
cultura na atualidade permite entender a conivência entre o espírito e
GEONORDESTE, Ano XXI, n.1

A Essência do Lugar e da Paisagem: Um Olhar sobre os Beiradeiros do Rio de
Ondas – Barreiras - Bahia
37

o meio ambiente que o envolve. O mesmo entende que a
compreensão de paisagem como realidade objetiva deixou de ser
apreendida para dar lugar à concepção das populações locais.
Mendes (2008, p.137) ao abordar sobre identidades sociais e
suas representações salienta que: “A vida simples das famílias rurais
revela um dos mundos manifestos como resultado de uma
espacialidade construída por interesses divergentes”. E complementa:
A compreensão da reprodução de seu modo de
vida é buscada através das relações de parentesco,
da multifuncionalidade de tarefas, das formas de
cooperação e de solidariedade entre parentes e
vizinhos (MENDES, 2008, p.138).

Isto vem dar embasamento para entender também a
territorialidade construída nas relações existentes na comunidade do
Vau da Boa Esperança.
Esta comunidade não está isolada, ou distante do mundo que a
cerca. Possui um único tempo que transcorre para as velhas e novas
gerações em sentidos diversos. Para os mais velhos, apesar das
transformações espaço-temporais promovidas em uma curta escala de
tempo os valores são fortemente ligados à terra para plantar, às ervas
para curar doenças, à lenha para cozinhar, aos animais de criação, aos
animais do mato, à comunidade e à família.
Para as novas gerações, é o lugar do descanso, mas algumas
vezes de diversão no rio, nos barzinhos, porém é diferente da cidade,
onde trabalham e estudam, onde acontecem as grandes festas e
novidades do meio urbano. O olhar sobre essas paisagens requer,
portanto, ultrapassar a aparência e descobrir a sua essência.
Separar os conceitos e categorias geográficas e entendê-las sob
o viés positivista é uma metodologia que, a nosso ver, não mais se
adequa aos estudos geográficos sobre lugar e paisagem da Geografia
Cultural Contemporânea. Do ponto de vista do pesquisador é
necessário articular as visões e entendê-las como um único
pensamento intersubjetivo das paisagens e dos modos de vivê-la pelos
de “dentro” expressão que Almeida (2003) utiliza quando expõe os
estereótipos construídos pelos de “fora” sobre a paisagem do sertão.
As representações materiais e imateriais inerentes ao lugar e
construídas pelos de “dentro” estão expressos nos depoimentos mas
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também na tipologia das casas, nos objetos de cozinha, nos alimentos
e em tantas outras formas de representações simbólicas.
Quando o beiradeiro relembra o tempo de fartura, dos
trabalhos com a terra, na fabricação de farinha e rapadura, nas
caminhadas pela mata, na caça, e no preparo dos alimentos (como na
leitoa assada no forno à lenha) há uma expressão de um modo de vida
particular, que celebra os encontros e a vida.
Na compreensão do tema por Carlos (1996) lugar é o produto
das relações humanas, entre homem e natureza construindo relações
em uma rede de significados e sentidos. É onde se produz a vida. É
possível perceber, seguindo o mesmo raciocínio, que os sujeitos
atuam na paisagem e são mutáveis, se reescrevem, se adaptam e
carregam consigo sentimentos de valorização do lugar.
Ao considerarmos o tema paisagem e correlacionarmos com o
lugar a visão construída pela Geografia ainda é puramente cartesiana e
aristotélica, como enfatiza Holzer (2006), ou seja, marcada por uma
profunda necessidade de descrever e conceituar. Sendo assim o que
não pode ser definido em outros termos é a paisagem.
Mas quando a negação do que ela representa conceitualmente é
adotada pode-se aferir que a mesma é provida de significados que
constróem identidades.
Em outro trabalho Almeida (2008) reforça a idéia de que a
paisagem constitui-se, assim, em uma realidade complexa, na qual se
mesclam natureza e cultura, objetividades e subjetividades. A natureza
é um componente da identidade territorial para povos com diferentes
relações e simbologias, e exemplifica com os geraizeiros, os
cerradeiros, e os barranqueiros do Rio São Francisco.
Este pensamento vem ao encontro de uma investigação pautada
na redescoberta do lugar e da paisagem também por outra
denominação, que adotamos neste artigo, os beiradeiros do Rio de
Ondas. Este lugar visto em sua essência sem isolá-lo do “mundo
exterior” é singular, porém, pertence a um forte complexo
agroexportador que expressa a tentativa do domínio de outros
interesses em torná-lo inautêntico como é destacado adiante através
de uma pequena análise sócio-econômica.
3 O MUNICÍPIO DE BARREIRAS E O ACELERADO
CRESCIMENTO ECONÔMICO
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A situação geográfica de Barreiras às margens do Rio Grande
permitiu alcançar um desenvolvimento maior do que outros
municípios vizinhos. Era pelo porto de Barreiras que escoavam a
borracha da mangabeira, gêneros alimentícios e até ouro dos garimpos
de Goiás, como destaca a filha de Barreiras, historiadora Ignez Pitta
de Almeida:
O norte de Goiás, atual Tocantins, não tinha
estradas de comunicação com a sua capital e
todos os produtos que exportava, principalmente
o ouro de minas, e todas as mercadorias
industrializadas que importava tinham que sair e
chegar pelas barcas nesse último porto do Rio
Grande, o que era relevante fator de riqueza para
o luga.(ALMEIDA, 2005, p.23).

A partir das décadas de 1930 e 1940 a sua função sócioeconômica passou por mudanças significativas devido ao advento da
indústria automobilística e a construção de rodovias estaduais e
federais. O conjunto de mudanças na região estava combinado
com as reformas estruturais dos governos federais das épocas dos
presidentes Getúlio Vargas e posteriormente de Juscelino Kubistchek.
A década de 1970 é considerada como o marco das
transformações econômicas e espaciais no Centro-Oeste e, no oeste
baiano, na região de fronteira com Goiás. A partir dos anos 1980
devido ao baixo valor das terras, aos créditos agrícolas e ao
movimento migratório sulista outras formas de produção da terra
foram se estabelecendo.
Para que isso fosse concretizado foi fundamental o
PRODECER (Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o
Desenvolvimento do Cerrado) a partir de 1987 em Minas Gerais,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia. De forma
resumida, para compreendermos os passos dessa evolução destacamse três momentos históricos:
1º momento - Até 1970
-Predomínio da Pecuária extensiva, agricultura de subsistência,
extrativismo, pesca, transporte fluvial.
2º momento - 1970 a 1980
GEONORDESTE, Ano XXI, n.1

Evanildo Santos Cardoso e Maria Geralda De Almeida

40

-Investimento através de crédito agrícola e correção do solo,
migração, monocultura da soja, intensificação do transporte
rodoviário.
3 º momento - 1980 aos dias atuais
- Modernização, crédito agrícola (PRODECER), intensificação
da correção do solo (fertilizantes), definição do agronegócio,
melhoramento genético.
- Atuação de grandes empresas transnacionais: Bunge alimentos
e Cargill.
- Diversidade de culturas agrícolas: soja, cana, algodão, café,
trigo, sorgo, milho e frutas.
- Aumento da densidade demográfica e migração campocidade, formação de periferias urbanas e da precarização do trabalho.
-Perda da Biodiversidade.
Esses períodos demarcam objetivamente as etapas que foram
determinantes para a implantação hoje do complexo quadro sócioambiental.
A região se tornou o El Dorado do agronegócio pois a
expansão da fronteira agrícola para o oeste baiano modificou
profundamente a paisagem natural pela intensa utilização da terra e da
água. Os inúmeros pivôs centrais construídos se destinam a irrigar
terras dominadas pela agora diversificação agroindustrial.
Este processo, com semelhança no Centro-Oeste, Estados do
Maranhão e Piauí, favoreceu a fixação de uma população detentora,
por um lado da maior parte de recursos financeiros e por outro, a
maioria que por não ter as mesmas condições usufruem dos espaços
dotados de menor infraestrutura.
Com a dinâmica territorial ocorrida em pouco mais de vinte
anos, como ressaltado anteriormente, a maior parcela dos habitantes
do município de Barreiras ocupa territórios desprovidos de
saneamento e sitiados por mansões, condomínios, fazendas e
chácaras.
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Esse quadro atual demonstra que a urbanização muitas vezes
acompanhada pela especulação imobiliária ocorre de forma
descontrolada sem o cuidado com as leis ambientais, o meio ambiente
e com as populações nativas. O fato é que uma nova rede urbana foi
criada e o campo com a moderna mecanização se conecta cada vez
mais ao mercado internacional.
As políticas de incentivo à modernização agrícola, visando o
aproveitamento racional do Cerrado Baiano apresentam seu
crescimento mais substancial a partir da década de 1980, como
destacado anteriormente, quando foram instaladas importantes
empresas agrondustriais, de capitais nacionais e internacionais.
Para modificar a característica de vegetação “pobre” e de “baixa
fertilidade” e tornar o Bioma Cerrado produtivo, a agropecuária foi
apresentada sob uma racionalidade economicista de que viria
modernizar terras sem utilização como aconteceu no Sudoeste
Goiano. O Oeste Baiano, portanto, alcançou, através de seus atores
hegemônicos, uma identidade diferenciada do restante do Estado da
Bahia e se tornou a região econômica do agronegócio.
Dessa forma, novos e possantes equipamentos e implementos
agrícolas são introduzidos nessas terras muitos deles de empresas
sediadas fora do país mas com escritórios na região, é o caso da John
Deere, a Cargill, e a Bunge Alimentos.
No setor automobilístico empresas japonesas instalaram-se
próximas à entrada da cidade de Barreiras ao longo da BR 242:
Mitsubishi e Toyota indicam que o mercado local está integrado em
rede com o global. Esta posição conquistada pela cidade de Barreiras
a levou a ocupar um posto econômico importante como afirma
Dallacqua (2007, p.61): “Barreiras é conhecida como a capital da soja
dos anos 80 e principal centro urbano dos cerrados baianos”. Com
esta afirmação o município de Barreiras diversificou a base
agroindustrial e ampliou sua ação para outros estados como Goiás e
Tocantins.
Alves (2006) analisa efeitos negativos dessas mudanças ao
estudar os cerrados nordestinos. Este autor associa a urbanização
acelerada em Barreiras ao processo de expulsão da população rural
das áreas vizinhas. Ainda reconhece que há duas formas de
reprodução no campo: a da agricultura moderna e a da agricultura
camponesa. Essa condição provoca conseqüências negativas como se
lê no trecho abaixo:
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Agrava-se, ainda, pelo aumento da
degradação dos ambientes naturais,
verificado em anos recentes, tais como o
desmatamento, o assoreamento dos rios, o
desaparecimento das nascentes dos
principais rios e da fauna da região, etc. Ou
seja, a extinção dos meios de vida da
população camponesa produz como
conseqüência o abandono de suas unidades
produtivas, tendo
como alternativa
encaminhar para as cidades (ALVES, 2006,
p.76).

O Rio de Ondas, que possui suas nascentes na Serra Geral de
Goiás na divisa com a Bahia está inserido nessa região complexa que
alcançou um elevado crescimento econômico e demográfico por
conta de uma intensa migração resultante da sojicultura e das
oportunidades geradas pelo setor, que, de certa forma dinamizou as
relações de produção.
Porém, com o avanço da agricultura moderna no entorno do
Rio de Ondas grandes extensões de terras foram tomadas e restam
aos agricultores os campos úmidos, as margens dos rios e riachos.
As paisagens naturais perdem, aos poucos, sua importância
ecológica principalmente em regiões do agronegócio. Este setor tem
conseguido alta competitividade no mercado global devido a um
sistema integrado entre empresas, bancos e concessão de privilégios
pelo Estado.
Compreende-se que a desarticulação da economia local e o
surgimento de conflitos com as populações nativas podem modificar
o lugar, os costumes e como conseqüência a fragmentação dos laços
afetivos entre as comunidades Beiradeiras do Rio de Ondas.
4 VAU DA BOA ESPERANÇA: TRAVESSIA PARA O
FUTURO
As comunidades beiradeiras resistem às mudanças radicais
efetuadas pelo crescimento demográfico e econômico. Tidas como
isoladas e atrasadas em relação às técnicas implantadas nos campos de
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cultivo agrícola elas comandam, ainda, suas vidas com o olhar no
futuro e na prática de suas tarefas comunitárias.
A denominação Vau da Boa Esperança é atribuída à passagem,
à travessia existente em um córrego ou rio. As travessias foram muitas
e ainda ocorrem no deslocamento dos automóveis e pessoas para os
centros urbanos. Famílias foram formadas ao longo dos vales dos
Rios Grande e de Ondas, se instalando e atuando na agricultura de
subsistência, na pecuária extensiva, nos engenhos de cana e nas casas
de farinha.
Com o manejo do solo principalmente da roça da mandioca, do
feijão, do milho e da cana, a terra sempre foi trabalhada para a
produção e consumo local e o que sobrava era vendido nas feiras e
comércios da cidade.
Dona Miquilina, moradora mais antiga da região, aos oitenta e
cinco anos, ainda guarda consigo lembranças. Relembra os tempos
que a família possuía muitas terras e que aos poucos foram sendo
ocupadas. Revela que alguns conflitos sobre a verdadeira posse de
parte das terras ainda estão sendo questionadas, pois há quarenta ou
cinqüenta anos não se tinha a preocupação com o registro como há
atualmente.
Mendes (2008) nos relata que para alguns indivíduos relembrar
o passado é manter um sentido de continuidade frente às dinâmicas
sócio-econômicas. Na sua visão isto expressa um forte vínculo social
com o lugar.
Por isso Dona Miquilina, com um sentimento saudosista, utiliza
a expressão oficina de cana e mandioca feitas de forma artesanal pelo
seu pai e esposo que revela um tempo de maior solidariedade nos
trabalhos comunitários.
Atualmente, como salientou, as novas gerações não se
preocupam em exercer este tipo de atividade e os equipamentos da
cana estão guardados no depósito sem utilidade. Mas mesmo com
essa mudança a farinha e a tapioca (polvilho) continuam sendo
produzidos pelos mais novos, ou seja, os filhos e irmãos e,
considerados como os melhores produtos da região. Relata que ainda
faz muitos serviços de casa e não se acostumou com o fogão a gás,
utilizando o fogão a lenha para preparar o café e o almoço.
Há um total de treze famílias na comunidade entre sobrinhos,
netos, e primos. Como expressão da religiosidade há uma pequena
igreja católica em cima do morro onde são realizadas as celebrações
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religiosas e, segundo Dona Miquilina é só chamar que o padre vem
celebrar a missa em qualquer dia da semana.
Através do trabalho diário percebe-se que Dona Miquilina
aproxima a relação do homem com a natureza. A paisagem é coletiva
com o sentido comunitário onde todos trabalham em grupo e em
família. O lugar é o seu lar, onde nasceu, onde se criou e criou os
filhos, onde se sente acolhida para acolher os amigos. Expressa,
então, o sentimento de pertencimento, construído ao longo de várias
gerações. Ela expõe a sua percepção de lugar que é a sua própria vida.
Outro personagem dessa pequena história do Vau e bastante
conhecido entre as comunidades beiradeiras é o Sr. Ambrósio José de
Santana, genro de Dona Miquilina. Este agricultor veio há vinte
poucos anos do Morrão localidade do vizinho município de São
Desidério. A paisagem para o mesmo neste período era outra bem
diferente da que se encontra atualmente. Lembrou que não tinha tanta
ocupação de terras como agora e que podia caminhar pelas matas
tranquilamente. Acabou se fixando às margens do Rio de Ondas com
a esposa e os filhos no início dos anos 1980 nesta comunidade.
Esta natureza absorve os aspectos físicos como as serras da
Ondina e de Tamanduá pois delimitam o espaço das comunidades
influenciadas por vales úmidos e com relevos pedimentados. Nos
quintais, já no vale, e ao redor das habitações encontram-se os
abacateiros, os coqueiros, as mangueiras e outras árvores frutíferas
como os pés de mexerica que revelam a introdução de espécies
diferentes da paisagem natural do Cerrado. Em outro patamar,
recobrindo os morros próximos são encontrados espécies de Cerrado
stricto sensu mais preservados.
Parte da riqueza desse Bioma está representada na ocorrência
das seguintes espécies nas proximidades da casa do Sr. Ambrósio e
identificadas pelo próprio: o assa-peixe (Vernonia sp.), o barbatimão
(Stryphnodendron sp.) a quina (Kielmeyera spp.) para tosse e inflamação da
garganta, o baru (Anacardium spp.), o ingá (Inga uruguensis), o
araticum(Annona classiflora), a mangaba(Hacornia speciosa), o
buriti(Mauritia flexuosa), o murici (Byrsonima verbascifolia), o jatobá
(Hymenaea stigonocarpa), comestíveis, a macela( Achyocline satureoides), a
flor do cerrado (Caliandra dysantha) ambas medicinais, e o pau-pombo
(Tapirira guianensis) este madeireiro e ornamental.
Para Almeida (2003) esta riqueza do Cerrado transforma-o em
um dos hotspots de Biodiversidade do planeta e que as populações
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tradicionais ainda não perceberam a importância de seu conhecimento
popular sobre as plantas como estratégia para manterem seus direitos
de propriedade garantidos e continuarem a ser os “guardiões da
natureza”.
Esta preocupação pode suscitar dois questionamentos:
primeiro, as comunidades querem que seu conhecimento seja
comercializado? E, segundo: haverá participação justa na possível
comercialização de produtos advindos desse conhecimento popular?
Estas são questões que devem ser respondidas pois envolve
Biodiversidade Cultural e histórias de vida marcantes e não somente a
diversidade de espécies vegetais para fins econômicos.
Por isso o Sr. Ambrósio, grande conhecedor das ervas
medicinais, utiliza as plantas para curar seus pequenos males e dos
que o procuram, mora sozinho depois que ficou viúvo e quando seus
filhos casaram e mudaram para a cidade. Maria Aparecida, sua filha,
conta um pouco da história de sua família quando lembra que assistia
com seus irmãos às aulas dadas por uma amiga professora debaixo de
uma lona. Hoje, após muitas dificuldades, formou-se em Pedagogia
pela Universidade Estadual da Bahia.
A casa de Sr. Ambrósio possui um estilo rústico erguida com
madeira bruta, sem acabamento no teto, porém, conectada com uma
antena parabólica. Esta pode oferecer outras programações de lugares
distantes e entretenimento aos finais de semana como as partidas de
futebol.
O lugar vivenciado pelos mais velhos está envolto por um ritmo
lento, em comparação com a velocidade ditada pelo mundo moderno
pois ainda é forte o laço cultural arraigado no cotidiano: caçar um
peba ou anta na madrugada, coletar as plantas para remédio, cuidar
dos porcos e do gado, cozinhar no fogão a lenha são tarefas tão
particulares que faz o Sr. Ambrósio indivíduo e natureza. Nas
comunidades ribeirinhas pode-se perceber que lugar é pertencer e
imprimir seus traços no local. É onde se (re)produz a vida.
Este outro tempo nos remete a Tuan (1983, p.219): “Estar
arraigado em um lugar é uma experiência diferente da de ter e cultivar
um “sentido de lugar”. Todos no Vau da Boa Esperança consideram
que ali é outro ambiente que une passado e presente apesar de que
para as novas gerações a sensação de tempo afeta o sentido que elas
possuem de lugar. Como exemplos, o cuidado com o gado e a
mandioca, são etapas distantes do dias movimentados dos mais
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jovens que adquiriram o ritmo do urbano onde estudam e trabalham
em funções diferentes daquelas realizadas no meio rural.
Visto dessa forma, a percepção que os beiradeiros possuem
sobre o lugar é construído com o tempo, demora anos e não
corresponde àquele do mundo moderno. Massey (2000, p.178)
questiona se este lugar particularizado ou singular não pode ser visto
por um olhar progressista: “Não podemos repensar nosso sentido do
lugar?” Aposta em três idéias para se discutir: 1.Lugar é
absolutamente não estático. 2. Os lugares não tem que ter fronteiras.
3. Os lugares não tem identidades únicas ou singulares.
O debate é importante pois exercita nossa percepção sobre o
Vau da Boa Esperança ou de outras comunidades que possuem
características particulares. Mesmo porque a ameaça a esta
comunidade se faz presente através do maior movimento dos
automóveis, pela expansão de chácaras às margens do Rio de Ondas,
pela exploração de manganês e de energia hidrelétrica que podem
modificar por completo o ritmo de vida local.
Mas a vida para os mais velhos, é exercida por valores contidos
nos objetos, nas relações humanas pois são sujeitos da história do
lugar. Ao extrair as plantas do mato do próprio quintal para remédio
caseiro, Sr. Ambrósio afirma que dificilmente precisa de remédio
receitado pelos médicos. A crença popular neste caso explica que
natureza e cultura são carregadas de sentidos.
Este conhecimento tem sido valorizado pelo mercado mundial
de drogas com outro significado, o do capital. Mas para estas
populações é um conhecimento simbólico e prático da interação
homem e natureza.
Este quadro permite entender a paisagem do Vau da Boa
Esperança e interpretá-la sobre diferentes olhares, ou para citar
Almeida (2003, p. 71): “pela pluralidade de olhares”. Para Rigonato
(2005, p.65) sua percepção encontra-se de forma semelhante na
seguinte passagem: “È na paisagem que os indivíduos com suas
manifestações culturais sociais e étnicas ganham consciência e
identidade de modo coletivo nos grupos socioculturais”.
No caso do Vau da Boa Esperança é latente o forte sentimento
de família presente na comunidade que se reúne freqüentemente nas
comemorações de aniversários, nas celebrações religiosas, ou mesmo
nos almoços de domingo.
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Outras comunidades beiradeiras complementam o quadro
sócio-cultural como a comunidade de Gentil, Mucambinho,
Tamanduá, Boca dos Gerais e Fazendinha. O deslocamento para a
cidade de Barreiras é freqüente e o serviço de um coletivo atende aos
membros da comunidade que precisam realizar atividades como
estudos, trabalho, compras dentre outros compromissos.
A tranqüilidade marcante na paisagem e no lugar abre espaço para
discussões sobre as possíveis alterações advindas do projeto de
construção de uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica) na
comunidade, e também na exploração de outros recursos minerais,
principalmente o manganês.
A associação de moradores do Vau da Boa Esperança tem nos
últimos dois anos discutido este projeto no Rio de Ondas que
proporcionaria a geração de energia elétrica ao aproveitar o desnível
do rio e de suas corredeiras. Este fato tem gerado repercussões
negativas em outras bacias hidrográficas, pois a dinâmica ambiental
pode ser mais uma vez atingida bem como o ritmo de vida das
comunidades que vivem próximas ao local da implantação do projeto.
A associação de moradores se opõe a esta intervenção pela
empresa Renova energia que pretende desviar água e barrar
sedimentos, e, dessa forma, promover a alteração da ecologia
aquática, da vazão fluvial, e no aproveitamento da água para várias
famílias residentes. As influências externas como estas ainda não
transformou por completo o ritmo da comunidade, pois a mesma tem
se organizado e levado suas preocupações ao conselho de meio
ambiente do município de Barreiras e às autoridades municipais.
Esta situação reabre a discussão sobre a construção de
barragens e a posterior inundação de terras pertencentes às
populações tradicionais. Não é a primeira PCH instalada no Rio de
Ondas mas se discute a real necessidade de uma nova hidrelétrica e a
quem vai servir sua energia.
Existe neste confronto a idéia de desenvolvimento com a de
atraso. As comunidades beiradeiras manejam a terra com técnicas
tradicionais de produção. A família participa dos trabalhos nas roças
de milho, mandioca e feijão. Remédios são produzidos através da
coleta de plantas nos quintais das casas, animais são criados (porcos,
galinhas, e bois), outros são silvestres e ainda são caçados. A energia
para cozinhar vem da lenha que é extraída das árvores do Cerrado.
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Este quadro difere de um modelo modernizador do
agronegócio, e da implantação de uma rede de articulação de poder
para fornecer aos grandes empreendimentos agrícolas energia
hidrelétrica que intensifique projetos desenvolvimentistas.
Mas as resistências da comunidade às investidas de fora reforça
o sentimento pelo lugar e a rejeição às novas mudanças ou benefícios
advindos desse empreendimento.
Mesmo com alterações significantes a montante da bacia do Rio
de Ondas, é marcante o estágio de conservação da paisagem natural
na comunidade Vau da Boa Esperança. A vegetação é a maior
expressão do conjunto paisagístico destacando-se a mata ciliar
dominada pelos buritis (Mauritia flexuosa) e pelo campo úmido onde o
lençol freático se encontra mais superficial.
Esta riqueza natural e o grau de sua conservação está
intimamente associado com as técnicas de manejo da terra. A relação
entre o uso do Cerrado, como salienta Rigonato (2005), e seus
habitantes estabelecem com este Bioma torna-se um marco identitário
das populações tradicionais. Compreende-se, assim que o conjunto de
práticas, crenças, valores e relações expressam uma identidade
particular da comunidade com a natureza e isto a diferencia de toda e
qualquer outra forma de relação.
O que preocupa é a expansão de técnicas agrícolas e de
captação de energia hidrelétrica em áreas de proteção ambiental e em
comunidades tradicionais, pois o risco de eliminação da herança
ecológica e cultural do Cerrado Baiano é iminente.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho de investigação sobre comunidades tradicionais pela
leitura do lugar e da paisagem é gratificante. Exige do pesquisador um
olhar atento para as variadas formas de manifestação. A comunidade
Vau da Boa Esperança tem marcado a sua história na paisagem. Esta
está presente nos gostos, no colorido dos ipês, no silêncio para ouvir
os pássaros e no som das águas. Ela se encontra nos sentimentos mais
íntimos dos moradores, nas saudades de outros tempos, de outros
momentos, mas também nos encontros entre as velhas e novas
gerações.
“É uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma
harmonia ímpar de ritmos naturais e artificiais, como a hora do sol
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nascer e se pôr, de trabalhar e brincar”. (TUAN,1983, p.203) Longe
de ser um lugar isolado do mundo lá é possível perceber um ritmo de
diferente pois há a necessidade do descanso, da conversa informal, no
desenvolvimento das técnicas agrícolas de subsistência em contraste
com o mundo artificializado da indústria do agronegócio. Procurou-se
rever os conceitos mas aqueles sentimentos enraizados pelos que
fazem o lugar e a paisagem ainda se impõem mesmo com a chegada de
outros valores culturais.
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RESUMO
Este artigo relaciona paisagem e carcinicultura marinha, apresentando
um breve panorama desta atividade, pois se destaca na economia do
Estado do Ceará e do Município de Aracati. São apresentados
também diversos conceitos atuais de paisagem em Geografia, dentro
da perspectiva de autores que abordam esta categoria de análise,
como o estudo integrado da paisagem. Verifica-se que a interação
entre energia e matéria dentro do sistema paisagem se modifica
através da entrada de novos fluxos de energia produzidos
principalmente pela atividade e, estes fluxos, são o resultado das
dinâmicas naturais e antrópicas que caracterizam a formação ou a
evolução de uma nova paisagem. Com o cultivo de camarão marinho
em Aracati, é perceptível mudanças siginificativas nas paisagens locais.
Percebe-se que a paisagem dentro da vertente social e econômica
também evolui e se modifica, ensejando modificações na dinâmica
das paisagens em determinadas regiões, fato observado na planície
fluvial e na planície fluviomarinha do rio Jaguaribe em Aracati. A
atividade da carcinicultura marinha, como trabalho social, é inserida
na paisagem combinada a novas tecnologias de utilização dos recursos
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naturais e novas relações sociais e econômicas que podem originar
pontos positivos, como o surgimento de postos de trabalho, e pontos
negativos, como a retirada de vegetação das áreas protegidas por lei
como o mangue.
Palavras-Chave: Impactos sócio-ambientais, dinâmica natural,
dinâmica social.
ABSTRACT
This article relates landscape and marine shrimp culture, presenting a
brief overview of this activity, stands out as the economy of the state
of Ceará and the municipality of Aracati. It also several current
concepts of landscape in Geography, from the perspective of authors
who address this category of analysis as the integrate study of the
landscape. It is verified that interaction between energy and matter in
landscape system it is changed, through from entry of new energy
fluxes made especially through from activity and, this fluxes, it is
result from natural and human dynamics that it is characterize the
formation or the evolution from a new landscape. With the marine
shrimp culture on Aracati, it is perceptible significative changes on
local landscapes. It is discerned that a landscape in economic and
social watershed too it evolves and it is changed, it is chancing
changes on landscapes dynamic in determinate region, it is seen suit
on riverside plains and riverside marine plains from Jaguaribe River
on Aracati. The marine shrimp culture activity, how social work, it is
inserted on landscape combined with new technologies form
utilization of natural resource and news socials and economics
relations that may originate positive points, how the appearing of job
posts, and negatives points, how that the retreat of native vegetation
from protecting places by laws how mangrove forest.
Keywords: environmental and social impacts, natural dynamics,
social dynamics.
RESUMEN
En este artículo se refiere la carcinocultura marina y paisaje,
presentando una breve descripción de esta actividad, porque pone de
relieve que la economía del Estado de Ceará y la Municipalidad de
Aracati. También se presentan varios conceptos actuales del paisaje en
la geografía, desde la perspectiva de los autores que abogado a esta
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categoría de análisis como el estudio integrado del paisaje. Parece que
la interacción entre la energía y la materia en el entorno del sistema
está cambiando a través de la entrada de nuevos flujos de energía
producida principalmente por la actividad, y estos flujos son el
resultado de las dinámicas naturales y antropogénicos que caracterizan
la formación y evolución de una nueva paisaje. Con el cultivo de
camarón en Aracati es significantes cambios notables en el paisaje
local. Se advierte que el paisaje dentro de la dimensión social y
económica también evoluciona y cambia, lo que permite cambios en
la dinámica de los paisajes en ciertas regiones, que se observó en la
llanura fluvial y la llanura fluviomarina del río Jaguaribe em Aracati.
La actividad de carcinocultura marina, como trabajo social, se inserta
en el paisaje combinado con las nuevas tecnologías para el uso de los
recursos naturales y las nuevas relaciones sociales y económicas que
pueden llevar a los puntos positivos, como la aparición de puestos de
trabajo, y los puntos negativos, como la retirada vegetación de las
áreas protegidas por la ley como el pantano.
Palabras clave: Impacto ambiental y social, la dinámica natural, la
dinámica social.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como proposta uma breve apresentação
da relação entre paisagem e carcinicultura marinha no estuário do Rio
Jaguaribe, município de Aracati, nos últimos dez anos. A análise
integrada da paisagem é utilizada neste contexto, tendo em vista ser
esta a melhor forma de se estudar o espaço natural e as modificações
nele realizadas pela sociedade em seus diferentes momentos
históricos. Observa-se que a ciência tem como função criar e
aperfeiçoar técnicas que possam promover uma melhor condição de
vida para o homem, sendo que, o desenvolvimento destas técnicas
está assentado na pesquisa para o conhecimento e análise dos
sistemas naturais (LIMA, MORAIS & SOUZA, 2000) assim, justificase o estudo do espaço natural sob a perspectiva da análise integrada
da paisagem.
2 METODOLOGIA
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A metodologia da pesquisa constituiu-se das seguintes ações:
pesquisa nos acervos bibliográficos das bibliotecas dos
seguintes órgãos:
1.Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA);
2.Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
(IPECE);
3.Superintendência Estadual do Meio Ambiente - Ceará
(SEMACE); e
4.Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA).
Foram realizadas visitas aos seguintes locais em Aracati:
1.Colônia de pescadores, para tratar da relação
carcinicultura/pesca com o vice-presidente da Entidade;
2.localidade do Cumbe, para tratar do tema com o líder
comunitário;
3.fazenda Aquamar, na qual há criação de camarões;
4.agência do Banco do Nordeste, para tratar sobre o tema com
o gerente;
5.Secretaria de Agricultura, para abordar a situação da
carcinicultura no Município com o encarregado do Setor de
Aqüicultura e Pesca; e
6.Centro Vocacional Tecnológico, para conhecer o curso de
Aqüicultura e Pesca, com ênfase na carcinicultura, oferecido pela
Instituição.
Trabalhos de campo foram realizados nas seguintes
localidades de Aracati:
1.Cumbe;
2.Oitero;
3.Ilha de Adrianinho;
4.Cabrero; e
5.Boca do Forno.
Nestes trabalhos de campo, foram feitos:
1.registros fotográficos das áreas produtoras,
2.contatos com residentes das áreas estudadas;
3.observação in loco das áreas de produção.
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3 PAISAGEM
A paisagem através da evolução do seu conceito, como parte
integrante da geografia, assume um papel de grande importância na
ciência geográfica. O geógrafo ao se encontrar diante de determinada
paisagem é logo instigado por ela, sendo levado a questionar,
investigar e apontar as características intrínsecas dentro de cada
tipologia ou unidade de paisagem a partir de uma determinada escala.
Os conceitos sobre paisagem são diversos, já que a mesma não
é objeto de investigação exclusivo da Geografia, logo, cada conceito
relaciona-se aos aspectos particulares do bojo científico em que foram
construídos e os que nasceram na Geografia, referem-se às vertentes
de pensamento geográfico que evoluíram até o momento presente.
É bastante válida, a utilização por geógrafos, de conceitos
adaptados oriundos de outras ciências relativos à paisagem, porém,
não se deve perder o foco, já que a paisagem a qual o geógrafo tenta
apreender trata-se da paisagem geográfica.
A paisagem então pode ser conceituada, em determinada
porção do espaço, como “o resultado da combinação dinâmica,
portanto instável de elementos físicos, biológicos e antrópicos que,
reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um
conjunto único e indissociável em perpétua evolução” (BERTRAND,
1972).
A paisagem, neste sentido, não é um quadro ou mesmo um
espetáculo a ser simplesmente propaganizado e observado como
sendo uma mera imagem figurativa. Ao contrário, a paisagem possui
em sua estrutura profundidade e movimento que muitas vezes não
são percebidos. A ação de energias, as mais variadas, que se somam e
interagem com a matéria presente dentro do sistema paisagem, fazem
dela um verdadeiro organismo dotado de vida que busca a evolução
através do equilíbrio dos processos que nele atuam.
A análise da paisagem, através de uma perspectiva setorizada
pela observação de um conjunto de elementos de sua composição, é
causa constante dos desequilíbrios ambientais (CUNHA &
GUERRA, 1996). Observa-se que novamente a paisagem adquire a
caracterização de um organismo vivo, no qual, seus componentes
interagem em harmonia para que não ocorram desequilíbrios. No
entanto, a sociedade, como elemento produtor e modificador da
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paisagem, interfere na mesma, ensejando disparidades complexas no
meio natural.
Para Mateo, Silva & Cavalcanti (2004) a paisagem apresenta-se
como formação antropo-natural, a qual consiste “num sistema
territorial composto por elementos naturais e antropogênicos
condicionados socialmente, que modificam ou transformam as
propriedades das paisagens originais”. Neste caso, a formação
antropo-natural corresponderia à segunda natureza ou natureza
modificada.
Bolós (1992) entende que a maior unidade de paisagem seria a
epigeosfera e que esta corresponderia à faixa de contato entre a
atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Para a autora a epigeosfera
apresenta um conjunto de características que a diferenciam das outras
esferas da Terra e tais características são visíveis e dimensionáveis
quando integram a epigeosfera ou esfera das paisagens.
É na epigeosfera que ocorrem os mais diversos processos que
envolvem energia e matéria a produzir novas paisagens em dimensões
mais reduzidas.
Os elementos do meio biótico e suas relações de interação com
o meio abiótico estão presentes na epigeosfera, inclusive o homem
que, vivendo em sociedade, atua incisivamente nas interações dos
fluxos de energia e matéria, modificando diretamente a composição
das paisagens.
A paisagem integrada para Bolós (1981) seria uma área
geográfica ou mesmo uma unidade espacial na qual a morfologia é
capaz de integrar uma complexa inter-relação entre litologia, estrutura,
solos, flora, fauna sob a ação constante da sociedade que a
transforma.
Soares (2000) comenta que, para a Geografia, a paisagem é
entendida como uma área caracterizada pela homogeneidade de suas
feições e possibilidade de delimitação, na qual natureza e sociedade se
encontram em contínua mudança, em função de seus elementos
físicos e bióticos que mantém inter-relações tridimensionais
constantes.
Analisando a paisagem sob esta ótica, ressalta-se a existência de
feições homogêneas como uma característica visível que facilita a sua
delimitação. Mesmo assim, as inter-relações tridimensionais dos
elementos ao promoverem mudanças contínuas podem provocar
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reestruturações na paisagem as quais modificariam os limites
determinados anteriormente. Desta forma observa-se o processo de
mutabilidade ou evolução constante da paisagem.
Para Soares (2002) a paisagem deve ser tomada como uma área
espacial que se apresenta em um quadro fisionômico, no qual cada
lugar em particular, possui uma organização de seus elementos
complexos conferindo-lhe características únicas. Estas características
conferem à paisagem, concomitantemente, a expressão da sua
homogeneidade e a sua individualidade se comparada a outras
paisagens.
Soares (2002) acrescenta ainda que a paisagem é delimitada,
sendo também condicionada a transformações permanentes que estão
intimamente ligadas às alterações da natureza, mas principalmente da
sociedade, a qual apresenta-se atualmente como um dos elementos
mais dinâmicos nos processos de modificação e evolução das
paisagens, sendo assim, os poderes político e econômico nas
sociedades tendem a interferir na evolução natural das paisagens
modificando-as.
As sociedades avançam tecnologicamente nos métodos de
modificação da natureza, sendo impulsionadas ora em decorrência da
satisfação real de alguma necessidade, ora em função de uma cultura
que forja a necessidade do consumo. Neste sentido, ao se analisar
uma paisagem, depara-se com uma história capaz de impor na mesma
imobilidade temporal ou mudanças continuas em acordo com as
atividades exercidas nos âmbitos econômico e cultural, sendo estas
peças fundamentais na origem e formação desta sociedade (SOARES,
2002).
“A tecnificação e a sofisticação crescente dos padrões sócioculturais, juntamente com o crescimento populacional, cada vez mais
interferem no ambiente natural, a procura dos recursos naturais”
(CUNHA, GUERRA, 1996). Dessa forma, a natureza adquire na sua
essência uma valoração em virtude do que pode produzir às
sociedades a partir das tecnologias disponíveis. Assim a primeira
natureza é transformada em segunda natureza, atendendo às
necessidades de uma sociedade que nela interfere em prol da própria
existência.
4 A CARCINICULTURA NO CEARÁ
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O Estado do Ceará possui uma faixa litorânea com 573 km de
extensão, geomorfologicamente denominada como planície litorânea
(LIMA, MORAIS & SOUZA, 2000), sendo subcompartimentada nas
seguintes feições geomorfológicas: feições de praia, terraço marinho,
campo de dunas móveis, campo de dunas fixas, paleodunas e planície
fluviomarinha.
Nas planícies fluviomarinhas, ocorre o encontro entre a água
doce dos rios e a água salgada do oceano, formando as áreas de
estuários, apicuns e salgados. Nestas áreas é verificada a ocorrência da
vegetação de mangue que, segundo Fernandes, trata-se de uma
“vegetação florestal de área limosa ou palustre, perenifólia, sempre
localizada na interface dos meios marítimo, fluvial e terrestre, na faixa
de fluxo e refluxo das marés, junto aos estuários ou aos baixos cursos
fluviais litorâneos” (FERNANDES, 2007). Analisando este ambiente
sobre o prisma da paisagem observa-se a presença constante de
entrada e saída de energia neste sistema, fato que caracteriza um
ambiente submetido a um delicado equilíbrio.
A carcinicultura então é realizada no ambiente transitório dos
estuários em função das especificidades ambientais presentes nessas
áreas, como teor de salinidade, oferta hídrica e clima regional.
A carcinicultura, por seu interesse sócio-econômico, insere-se
como um elemento fundamental no processo de transformação da
paisagem nos estuários do Ceará. Bastando, para tanto, observar que
o cultivo de camarões apresenta-se como uma atividade econômica de
relevante importância para o Estado do Ceará. De acordo com a
Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S/A (ADECE,
2009), o Ceará é o segundo maior produtor de camarão do país
apresentando 180 empreendimentos em fase de operação no ano de
2009, estando estes distribuídos no interior, mas, principalmente, no
litoral, os quais juntos somam uma área de 5.645,00 ha em 21
municípios.
O camarão marinho cultivado nas fazendas cearenses assim
como nos outros estados nordestinos é o Litopanaeus vannamei que se
adaptou bem às condições climáticas e de qualidade da água presentes
nos estuários do nordeste. Os municípios cearenses em que ocorre a
prática da carcinicultura localizam-se, principalmente, no litoral,
distribuídos em cinco pólos produtores, a saber: Coreaú, Baixo
Acaraú, Mundaú-Curú, Baixo Jaguaribe e Médio Jaguaribe. No Pólo
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de Produção Médio Jaguaribe ocorre o cultivo, em águas com baixos
teores salinos, do camarão da espécie Macrobrachium rosenbergii às
margens do rio Jaguaribe.
Os estuários cearenses, antes esquecidos pelo capital, em pouco
mais de dez anos tornaram-se atrativos financeiros assim como foi o
caso da Chapada do Apodi com a fruticultura. Como recurso natural,
o ambiente estuarino passou a ser explorado economicamente pela a
carcinicultura a partir da inserção de capital e tecnologias que fossem
capazes de tornar viável a utilização plena de suas potencialidades.
5 CARCINICULTURA EM ARACATI
Considerados como porções do espaço em transformação
através das relações estabelecidas entre o homem e a natureza, e
sendo a carcinicultura um exemplo concreto, observa-se assim, que os
estuários cearenses inserem-se no âmbito do estudo da paisagem.
Como recurso natural presente nas planícies flúvio-marinhas, o
ambiente estuarino cearense passou a ser explorado economicamente
por carcinicultores que, a partir da inserção de capital e tecnologias,
foram capazes de tornar viável a utilização plena de suas
potencialidades.
Sendo o estuário a área mais propícia para a efetivação da
carcinicultura, nele são fixados os equipamentos necessários à
implantação da atividade que provocam modificações na paisagem
local. Tratando-se da carcinicultura marinha em Aracati são
perceptíveis significativas modificações nas paisagens locais,
principalmente nas áreas relativas a manguezais, apicuns, salgados, e
carnaubais, pois estes, em vários trechos, cederam espaço para a
carcinicultura em momentos diversos quando da implantação da
atividade.
Estas modificações podem ser distribuídas em cinco momentos
que são apresentados a seguir.
Em um primeiro momento, no período de implantação da
carcinicultura, os primeiros viveiros de engorda, ao serem construídos
em Aracati, foram fixados nas áreas de ocorrência dos bosques de
manguezais, fato que promoveu a retirada de parcela da vegetação de
mangue, um exemplo é a localidade do Cumbe.
Em um segundo momento, viveiros foram construídos nas
áreas de salgado e apicuns que participam da dinâmica ambiental da
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paisagem estuarina em determinados períodos do ano, como na área
localizada nas proximidades da sede do município.
Em um período mais recente, correspondente ao que seria o
terceiro momento, com a maior visibilidade que a carcinicultura
adquiriu nos meios de comunicação, com a pressão exercida por
organizações não governamentais e órgãos ambientais, e
principalmente, a partir da percepção de uma melhor aclimatação do
camarão em decorrência a baixa variação de salinidade, situação
inversa às áreas de manguezais, novas fazendas foram instaladas na
planície de inundação do Rio Jaguaribe em Aracati, nas localidades de
Boca do Forno e Cabreiro, sendo verificada a retirada da carnaúba,
principal representante da mata ciliar na área em questão.
Em um quarto momento, mais precisamente a partir de 2005,
em decorrência de alguns fatores como a desvalorização cambial do
dólar frente ao real, o processo anti-dumping aplicado pelos Estados
Unidos aos países produtores e a mortandade de camarões causada
pela Mionecrose Infecciosa, ocasionaram redução na produção de
camarões em Aracati, inclusive com o abandono de viveiros por parte
dos carcinicultores. O abandono de alguns viveiros com as comportas
de entrada de água abertas permitiu que ocorresse um tímido
restabelecimento da vegetação de mangue através de propágulos que
se fixaram neles ao serem depositados pelas marés.
O quinto momento seria o atual, no qual, os carcinicultores,
dependentes do apoio dos governos federal e estadual, pretendem
retomar a atividade a voltar a competir no mercado externo. Para
tanto reivindicam a liberação do licenciamento para as fazendas que
estão irregulares, linhas de financiamento e decisão quanto à gestão
local das águas a serem utilizadas pela atividade, novos fatos que, com
certeza, podem inserir novas modificações na paisagem.
Assim como a vegetação nativa presente nas áreas ocupadas
pela carcinicultura em Aracati passou e ainda passa por
transformações sensíveis na sua estrutura local, a disposição das águas
do estuário também foi, por vezes, modificada. A construção dos
viveiros com seus diques, bem como, de canais de captação e
descarga de efluentes ocasionou, em algumas áreas, o
redirecionamento artificial do curso das águas antes realizado
naturalmente pelas gamboas.
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Estas modificações são visíveis não apenas no meio natural,
mas são perceptíveis também nos grupos sociais locais que se
relacionam diretamente com ele.
Bolós (1992) ao delimitar o tempo como referência participante
da definição de uma paisagem, atenta para o fato de que ele possui
um interesse múltiplo indicando o tempo presente, o tempo da
constituição de uma paisagem e o tempo referido a dinâmica de uma
paisagem. No caso da planície fluvial e da planície fluviomarinha do
Rio Jaguaribe a situação se apresentaria da seguinte forma:
tempo presente, seria o tempo referido à paisagem somada ao
espaço, delimitado em função de um recorte para a análise;
tempo de constituição, seria o tempo necessário para a
formação das planícies fluvial e fluviomarinha;
tempo referido à dinâmica da paisagem, estaria ligado ao
primeiro momento em que a atividade se instalou na região e inseriu
modificações;
Logo o tempo torna-se um elemento interessante no estudo de
uma paisagem como é o caso da área já especificada. Ao longo do
tempo a natureza e o homem deixam impressas suas marcas
evolutivas que, indispensavelmente, se fazem presentes na
constituição das paisagens. Os resultados são observáveis e já podem
ser identificados como elementos que se estabelecem através de
interações com outros mais recentes, se não atuais, caracterizando os
processos evolutivos da paisagem.
Neste sentido, relativamente à carcinicultura no Município de
Aracati, algumas considerações são pertinentes.
Quando foi iniciada a implantação da atividade, produtores
construíram fazendas em áreas de manguezal;
a construção de tanques nos manguezais ocorreu
principalmente por desconhecimento dos problemas causados pelas
variações bruscas de salinidade na água;
as novas áreas de expansão da atividade localizam-se na
planície de inundação fluvial em áreas de carnaubais;
os efluentes são direcionados ao rio, pois não existem estações
coletoras para o tratamento;
apenas um número reduzido de fazendas possuem lagoas de
decantação;
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a atividade promoveu a abertura de postos de trabalho formais
na sede e nas localidades mais afastadas, modificando sensivelmente a
vida dos habitantes que dependiam de atividades sazonais;
a carcinicultura mantém relação de conflito com o turismo,
considerando que, a primeira necessita modificar a paisagem para se
alocar, e a segunda, tratando-se do turismo ecológico, necessita da
paisagem natural para se realizar;
a carcinicultura mantém relação de conflito com o artesanato
da palha da carnaúba, tendo em vista que as áreas mais recentes de
expansão da atividade localizam-se nos carnaubais.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em função do que foi exposto, observa-se que a paisagem, a
partir de seus processos evolutivos na planície fluvial e flúvio-marinha
do rio Jaguaribe em Aracati, passa por uma nova e complexa
estruturação que pode marcar um novo quadro fisionômico local.
Não somente os componentes bióticos e abióticos da paisagem
passaram por modificações, mas os próprios grupos sociais residentes
nas áreas.
O pouco caso do poder público em não estabelecer regras
claras e aplicáveis à atividade, fez com que os produtores se
utilizassem de medidas contrárias às leis de proteção ambiental,
desmatando e construindo os viveiros em locais impróprios quando
do surgimento da atividade. Esta situação em especial, considerandose as especificidades ambientais da área de estudo, modifica
profundamente as interações entre energia e matéria na estrutura da
paisagem local.
Órgãos ambientais como o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente (IBAMA) e a Superintendência do Meio Ambiente do
Ceará (SEMACE) criticam a atividade em relação às questões
ambientais que a envolvem, mas contraditoriamente, os governos
federal e estadual, liberam créditos aos produtores sem, no entanto,
sanar definitivamente problemas como a descarga direta de efluentes
no rio. Esta situação é bastante interessante quando se observa que, a
entrada dos dejetos no rio, significa a entrada de matéria e energia que
antes não existia, tal fato provoca na paisagem uma série de
modificações nos processos internos que podem promover novas
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interações ocasionando a constituição de geocorasi que antes não
existiam, além de modificar as já existentes (BOLÓS, 1992). Ressaltase que o processo decisório governamental pode interferir
diretamente nesta situação, fato que denotaria a composição de uma
nova paisagem.
A abertura de mais postos de trabalho formais, inseriu
modificações nas relações e interações que os residentes locais das
comunidades de Cabrero e Boca do Forno mantêm com o meio
natural que os cerca, pois, para muitos deles, a vida em torno da
coleta de caranguejos, do extrativismo sazonal da palha da carnaúba e
da agricultura sazonal praticados na região, já não é tão atraente
quanto o trabalho nas fazendas em decorrência do salário certo no
final do mês.
No decorrer do tempo, a partir da inserção da carcinicultura na
área, a dimensão social e cultural da paisagem local tem se modificado
em relação ao sentimento e as formas de uso e percepção do
ambiente natural que cerca os moradores da região, já que as
tecnologias empregadas para suprir as condições de vida local, assim
como as relações sociais, quando da utilização das mesmas, são
diferentes das utilizadas em épocas pretéritas.
As relações de conflito com o turismo e com o artesanato da
palha de carnaúba se estabelecem em decorrência das modificações
no processo evolutivo da paisagem, já que a mesma se tornou fruto
de interesses sociais e econômicos diversos. Esta situação ocorre por
que a sociedade se modifica ao longo do tempo, evoluindo as formas
de exploração dos recursos naturais através da modernização das
técnicas. Áreas que não participam das cadeias produtivas logo são
inseridas no contexto da produção, pois se tornam aptas a receber
tecnologias por conta dos investimentos empregados.
É perceptível que a paisagem dentro da vertente social e
econômica também evolui e se modifica, ensejando modificações na
dinâmica natural das paisagens em determinadas regiões, fato
observado na planície fluvial e na planície fluviomarinha do rio
Jaguaribe em Aracati.
Verifica-se que a interação entre energia e matéria dentro do
sistema paisagem se modifica, através da entrada de novos fluxos de
energia produzidos principalmente pela atividade e, estes fluxos, são
os resultados das dinâmicas naturais e antrópicas que caracterizam a
formação ou a evolução de uma nova paisagem.
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A atividade da carcinicultura marinha, como trabalho social, é
inserida na paisagem combinada a novas tecnologias de utilização dos
recursos naturais e novas relações sociais e econômicas que podem
originar pontos positivos, como o surgimento de postos de trabalho,
e pontos negativos, como o desmatamento de áreas protegidas por lei
como o mangue.
A implantação das fazendas e sua forma de uso interferiram no
arranjo natural das planícies, por um lado propiciando o
desenvolvimento desta atividade econômica e por outro ocasionando
danos ambientais. Tal fato ocorreu, pois a paisagem, como sistema
aberto, adquire uma nova estruturação, através da modificação dos
processos constitutivos do seu estado evolutivo, em decorrência da
entrada de matéria e energia direcionadas pelo homem.
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RESUMO
A Região de Presidente Prudente começou a ser efetivamente
ocupada a partir das primeiras décadas do século XX. A atividade
agropecuária sempre teve grande importância na região, sendo que os
ciclos econômicos ligados aos produtos agrícolas propiciaram
significativo dinamismo econômico até, pelo menos, o início dos anos
1960. Entre 1960 e o final da década de 1980 houve a progressiva
substituição de lavouras tradicionais pelas pastagens que passaram a
dar suporte a atividade pecuária bovina de corte. Desde os anos 1990
vêm sendo instituídas políticas públicas voltadas ao meio rural, o que
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tem propiciado certo dinamismo da economia regional. Um dos
principais aspectos notados na região foi a manutenção de inúmeras
comunidades rurais, as quais durante toda a fase de estagnação
continuaram buscando alternativas de sobrevivência no meio rural.
Elas resistiram às crises e ainda permanecem na zona rural porque
buscam diferentes fontes de renda, tanto agrícola como não agrícola.
As políticas públicas voltadas ao atendimento dos pequenos
produtores rurais são de fundamental importância para que esta
população continue a residir no meio rural.
Palavras-chave: Comunidade rural – política pública - Meio rural –
atividade agropecuária
ABSTRACT
The region of Presidente Prudente started to be effectively occupied
from the early decades of the twentieth century. Agricultural activity
has always been important in the region, and the cycles related to
agricultural products led to significant economic dynamism, at least
the early 1960s. Between 1960 and late 1980's there was the gradual
replacement of traditional crops by pasture now to support the
activity beef cattle. Since the 1990s have been instituted public
policies aimed at rural areas, which has allowed certain dynamism of
the regional economy. A key point noted in the region was the
maintenance of many rural communities, that throughout the plateau
continued to seek alternatives for survival in rural areas. They have
withstood the crisis and remain in rural areas because they seek
different sources of income, both agricultural and nonagricultural.
Public policies directed to support small farmers are essential for this
population continues to reside in rural areas.
Keywords: Rural communities – politics publics - rural way –
agricultural produtcs
RESUMÉ
La région de Presidente Prudente a commencé à être effectivement
occupé depuis les premières décennies du XXe siècle. L'activité
agricole a toujours été important dans la région, et les cycles liés aux
produits agricoles ont apporté un dynamisme économique important
au moins jusqu'au début des années 1960. Entre 1960 et fin des
années 1980 il a été le remplacement progressif des cultures
traditionnelles par des pâturages maintenant de soutenir l'activité de
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bovins de boucherie. Depuis les années 1990 ont été mis en place des
politiques publiques visant à les zones rurales, ce qui a permis un
certain dynamisme de l'économie régionale. Un point essentiel a noté
dans la région a été le maintien de nombreuses communautés rurales,
que tout le plateau a continué à rechercher des alternatives pour la
survie dans les zones rurales. Ils ont résisté à la crise et rester dans les
zones rurales parce qu'ils cherchent différentes sources de revenus, à
la fois agricoles et non agricoles. Les politiques publiques pour les
petits agriculteurs sont essentiels pour cette population continue à
résider dans les zones rurales.
Mots-clés: Communauté rural – politiques publiques - zones rurales
–- l’activité agricole
I INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo apresentar aspectos do novo
rural brasileiro em pequenas comunidades rurais no interior de São
Paulo, especificamente no Oeste do Estado, região de Presidente
Prudente.
Oriundos de um mesmo processo de colonização, vários
municípios da região passaram por fases de ocupação/formação, de
dinâmica econômica e estagnação, similares entre si. No final do
século XX, especificamente na década de 1990, o país passou
vivenciou um novo modelo rural, baseado no crescimento
agroindustrial. Objetivou-se o mercado internacional, houve
diminuição no êxodo rural e acentuou-se a permanência no campo
por parte das populações ligadas às atividades rurais. Outra
característica foi o crescimento das ocupações e movimentos sociais
aos latifúndios, efetuadas por famílias alijadas da terra por conta da
ação do capital especulativo nas áreas rurais.
Assim, propõe-se rever os novos aspectos das comunidades
rurais na passagem do século XX para o XXI. O recorte específico foi
Martinópolis, um dos maiores municípios do Oeste Paulista que têm
suas áreas localizadas entre as bacias do Rio do Peixe, ao norte, e do
Parananema ao sul, com área de 1.253 Km2. A estrutura fundiária
desta região é caracterizada pela pequena e média propriedade,
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próximas aos centros urbanos, vilas e povoados e pelo latifúndio nas
áreas mais longínquas.
Neste recorte espacial, verificou-se a emergência de inúmeras
comunidades rurais nos territórios municipais durante o século XX, e
que, apesar da ausência de políticas públicas específicas para a região,
ainda buscam alternativas para permanecerem na zona rural e mantêm
perspectivas de inserção no modelo do novo rural paulista e
brasileiro.
Este artigo tem como base a pesquisa realizada entre os anos
2002/04, tento como referência a Região de Presidente Prudente,
onde se estabeleceram ao longo dos anos muitas comunidades rurais.
A investigação nesta área objetivou diagnosticar as condições atuais
das comunidades rurais no Oeste Paulista. Num total de 90
entrevistas, buscou-se rever as novas ações das populações rurais do
interior do Estado visando à permanência no meio rural. Além do
trabalho com dados de fonte primária, buscou-se evidenciar a
vivência comunal das comunidades estudas observando e se
integrando aos seus modos de vida, ao cotidiano simbólico e material
das relações pessoais e econômicas vivenciadas no processo
adaptação a um novo modelo de produtividade para manutenção da
propriedade e da sobrevivência da família. A todo coletivo também
surgiu como uma das principais fontes de análises para entender-se a
articulação entre o que persiste como identidade e fortalecimento da
unidade local e o que se cria para inserção no novo rural.
O texto apresenta um caráter teórico com algumas articulações
entre trabalho empírico e discussões sobre o tema apresentado, e
algumas propostas para uma nova perspectiva entre produção
familiar, coletividade e inserção de novos agentees são enfocadas no
período final, quando se busca notificar algumas considerações sobre
a realidade atual do espaço rural regional no Oeste Paulista.
Primeiramente, serão enfatizados os aspectos sociais,
econômicos, espaciais e culturais das comunidades rurais e seu
contexto no meio rural brasileiro, para num segundo momento tratar
das formas de inserção ao novo modelo.
II BAIRRO RURAL: definições
A unidade geográfica Bairro Rural foi foco de estudos de
diversos pesquisadores em várias áreas das ciências humanas como
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Sociologia, Antropologia, Geografia e Economia. Essas análises
priorizam as transformações ocorridas no meio rural a partir da
intensificação das relações cidade-campo.
Hoje os bairros rurais têm características diferentes das
apresentadas no passado. A partir do impulso da urbanização e da
industrialização – pós 1950 –, novas relações foram sendo
estabelecidas entre as comunidades e as propriedades rurais que
constituem o espaço geográfico de muitos municípios do Brasil.
A existência dessas comunidades rurais na Região de Presidente
Prudente é resultado da produção do espaço articulada entre
sociedade local, conjugando-se adaptação, relações de poder, relações
de produção e participação do Estado, ora equilibrando, ora
ampliando as diferenças territoriais.
As transformações ocorridas nas relações campo-cidade
ressaltadas por Santos (1997, p. 55) sobre a “nova hierarquia urbana”,
designam o novo modelo estabelecido nas relações entre pequenos
povoados, como as vilas, que não se classifica na relação tradicional
verticalizada, qual seja, vila – cidade local – cidade regional
(SANTOS, 1997, p. 55), assim por diante...; mas sim, numa relação
multilateral, de interdependência, constituída e modelada por redes
geográficas possibilitadas pela disseminação dos meios tecnológicos,
científicos e informacionais, dinamizados pelo processo de circulação
e industrialização em escala ampla.
A obtenção e o aparecimento de novas técnicas, principalmente
na esfera produtiva do setor agrícola/agroindustrial, permitiu
estabelecimento de um novo esquema de dependência manifestado
no espaço geográfico, especificamente nos lugares. Assim, o Bairro
Rural é entendido de maneira diferenciada de acordo com o lugar, a
região e até mesmo com as condições de vida do grupo social que o
constrói.
Para Martins (1986), a construção do conhecimento do meio
rural surge “a partir de determinadas condições e circunstâncias
sociais” (p. 12). Portanto, a forma de vida rural é o fator fundamental
que caracteriza o ajustamento social, ocorrendo à formação de um
agrupamento com relações internas peculiares e similares.
Berger e Luckman (1996) definem que as relações sociais
concretizadas em agrupamentos específicos são resultantes da
construção social da realidade e não somente de tratados e
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determinações impostas ou decididas por ciclos de poder e governos.
Assim, entende-se que a formação dos grupos rurais no Brasil
acompanhou as transformações nos modos de produção. A definição
desses agrupamentos não apareceu pronta no espaço e no tempo, é
decorrência da adaptação e da resistência de grupos, que visavam
atender suas necessidades básicas de sobrevivência e reprodução
social.
Esses grupos sofreram transformações sem perderem sua
legitimação social, sem deixar de ser uma organização socioespacial
que desenvolve, na história, nova funcionalidade. Verificou-se então,
que o agente social é a concretização e a identificação do grupo ou da
comunidade como parte de um todo, do reconhecimento de ser
coletivo.
Para entender esses grupos é importante que se reflita sobre os
fatores ocorridos em suas formações, reportando-se a características
que vão além das relações econômicas. Woortmann (1995) explica
que “a família camponesa tem sido estudada como unidade de
produção e de consumo” (p. 11) e que as sociedades compostas pelas
famílias rurais “desenvolvem mecanismos” que extrapolam a esfera
econômica, desenvolvendo resistência cultural, criando identidade e
conceito próprio, mecanismos estes que “lhes permite a sobrevivência
em um mundo em constante transformação” (p. 11).
A formação do meio rural brasileiro está relacionada
primeiramente com as relações de trabalho e a apropriação dos meios
de produção e em segundo lugar com a alteração das relações sociais
pela alienação das atividades e identidades (MARTINS, 1986). Essas
relações estavam intrínsecas no seio da formação cultural e social da
sociedade brasileira marcada pelos signos da exploração (PRADO JR,
1973).
Algumas comunidades eram de imigrantes estrangeiros, outras
de migrantes internos. Há ainda aquelas nascidas no cerne da
formação rural, famílias mestiças que mantinham e desenvolviam
mecanismos de sobrevivência, relações com o meio físico/natural e
atividades produtivas para troca. Toma-se como exemplo a sociedade
caipira paulista. Eram, em sua maioria, fechadas num modo de vida
específico, reproduzindo sua mão-de-obra com divisão social do
trabalho simplificada, mantendo-se através de relações de vizinhança
e de trocas, também simplificadas.
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Com a miscigenação, as relações de trabalho foram modificadas
e surgiram interesses econômicos específicos, sendo que em cada
região brasileira se formaram comunidades rurais parecidas, porém,
diferenciadas quanto às suas raízes. No contexto geral, Ribeiro (2001)
às especifica a partir das formas culturais e da evolução; adaptação e
sobrevivência:
Elas são representadas pela cultura crioula, que se
desenvolveu nas comunidades de faixas de terras
frescas e férteis do Nordeste, tendo como
instituição coordenadora fundamental o engenho
açucareiro. Pela cultura caipira, da população das
áreas de ocupação dos mamelucos paulistas,
constituída, primeiro, através das atividades de
preias de índios para a venda, depois da
mineração de ouro e diamantes e, mais tarde,
com as grandes fazendas de café e a
industrialização. Pela cultura sertaneja, que se
funde e difunde através dos currais de gado,
desde o Nordeste árido, até os cerrados do
Centro-Oeste. Pela cultura cabocla das
populações da Amazônia, engajadas na coleta de
drogas da mata, principalmente nos seringais.
Pela cultura gaúcha dos pastoreios nas campinas
do Sul [...] (RIBEIRO, 2001, p. 272).

Duas características estão presentes na formação de resistência
desses grupos: uma delas é o enquadramento no modo capitalista de
produção se articulando às exigências do mercado: A outra é a
preservação de costumes, interesses comuns, religiosidade, crenças e
família (WORTTMANN, 1995).
Embora, com as transformações ocorridas no final do século
XX, quais sejam o surgimento do complexo agroindustrial
(MULLER, 1989), a intensificação do êxodo rural, a “expulsão” do
homem do campo e a flexibilização do papel do Estado com o
enfraquecimento do crédito oficial (DELGADO, 1985), observou-se,
na contramão desse processo, fatores como: resistência e
permanência no campo; modelo familiar como identidade cultural;
preservação das relações com o meio natural através dos indícios de
sustentabilidade; sociabilidade dos grupos; crescimento de atividades
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não-agrícolas no meio rural (GRAZIANO DA SILVA, 1999) e a
reprodução da força de trabalho, manutenção e sobrevivência das
famílias, tanto econômica como financeiramente.
Neste contexto, a definição de “bairro rural” especifica a
formação clássica e ainda existente do espaço rural brasileiro. A
formação da sociedade rural como ponto de partida para a
contemporaneidade do novo rural brasileiro é um fator
preponderante no contexto, da mesma forma que as mudanças nas
novas relações econômicas dos grupos locais são advindas das
relações rural/urbano e agrícola/industrial
III BAIRRO RURAL: força da expressão no território paulista
Esta expressão foi utilizada para contextualizar os bairros rurais
no Estado de São Paulo. O termo, usado por Queiroz (1973), permite
identificar o grupo rural com características diferenciadas de outros
grupos rurais presentes nas outras regiões do país. A autora afirma
que
A coexistência, no território do Estado de São
Paulo, de formas diferentes de grupos rurais, uns
remontando longe no passado, outros formados
recentemente; as transformações rápidas porque
passaram os campos e as cidades deste Estado
desde os fins do século XVIII; a entrada de
massas de imigrantes europeus que a partir de
fins do século XIX enriqueceram com uma
componente sócio-cultural nova a paisagem rural
paulista, tornam plausível a existência de
diferentes formas elementares de agrupamentos
e de vida cultural no meio rural
paulista.(QUEIROZ, 1973, p. 3).

Baseado na formação histórica e geográfica do Estado de São
Paulo verificou-se que esses grupos são resultado de ações
estabelecidas no passado a partir de iniciativas do Estado e das classes
dominantes. Entretanto, o mais importante foi a ação das classes
populares, que surgiram e se estabeleceram como agentes
determinantes na territorialização de um sistema de vida específico
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caipira no Estado de São Paulo, partindo do litoral para o interior e
alcançando outros Estados ao longo do século.
A produção do espaço territorial paulista se constituía na
formação de vilas – posteriormente pequenas cidades próximas a São
Paulo. Adentrando ao interior a presença das vilas e dos bairros rurais
configuravam a freguesia local, constituída por moradores esparsos
nas propriedades, de paróquia e cemitério (CÂNDIDO, 2001).
Segundo Queiroz (1973), essa comunidade denominada “bairro
rural” se configurava pela centralidade à qual se referia um grupo
proporcionando ajuntamento, relações comunitárias, de trocas
econômicas e culturais, resultando numa sociabilidade completa entre
pessoas que ocupavam uma determinada área, esparsas, mais ou
menos distantes, porém próximas no campo das relações das trocas
simbólicas. Para George (1979) “a primeira forma de relações
econômicas e sociais concernentes ao meio rural é a apropriação do
solo: apropriação tribal e todas as formas de apropriação coletiva total
ou parcial derivadas da propriedade tribal ou apropriação individual”
(p. 17).
Como resultado da apropriação do solo numa determinada
área, a continuidade desse processo foi e é evidente para a
configuração do contexto atual. Uma vez que o meio rural, hoje
tecnificado, dotado de serviços e informações variados e múltiplos,
mais ou menos definido pela inserção do modelo urbano voltado para
o mercado, assim mesmo, possui um grau de dispersão, menos
ajuntamento, problemas de circulação, barreiras naturais e certa
tradição étnico-cultural. Assim, atualmente as conformações rurais
são continuidade da unidade territorial geográfica instituída no
contexto paulista e chamada de “bairro rural”. Portanto, apesar das
novas configurações sociais e geográficas, ainda permanecem.
IV A GEOGRAFIA DOS BAIRROS: as relações simbólicas e
materiais (sócio-econômicas) que definem as comunidades
rurais.
De fato, a configuração geográfica das comunidades rurais é a
mesma estabelecida noutras épocas: a presença da igreja (ou capela)
no centro, representando não somente o centro geográfico, mas a
centralidade das relações culturais e da sociabilidade. Essa
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centralidade envolve o local de encontro, de aproximação social, de
participação do indivíduo na sociedade, onde o mesmo se reconhece
como pertencente ao bairro, como agente que deixou de ser
individual e passou a ser coletivo. A socialização de cada indivíduo é
enfatizada pela ação do grupo em detrimento do “bem próprio” para
o “bem comum”.
Todavia a ação do capital industrial e financeiro é evidente,
principalmente nas propriedades de cunho organizacional, quer sejam
de trabalho familiar, associativo e nos agronegócios. Àqueles que
resistiram à intensa transformação no meio rural por questões de
preservação da propriedade e que ainda, com pouco capital e
investimento, passaram de um grau de subsistência e manutenção
inserindo-se, timidamente ao modelo de mercado, agregando técnica
e diversificando seu meio produtivo, se transformaram em pluriativos
ou multifacetados, agregando renda, configurando-se nos agentes do
novo rural brasileiro.
Os bairros analisados, todavia, representam concretamente o
sistema semelhante de configuração e das formas que Queiroz (1975)
e Cândido (2001) descreveram e discutiram em suas obras na metade
do século XX. Os bairros rurais das primeiras regiões ocupadas no
interior de São Paulo eram formações constituídas de comunidades e
núcleos rurais que ainda existem e mantêm organização espacial
semelhantes. Tanto nas vilas, com relativa urbanização, como nos
bairros – com referências da igreja e das propriedades – , a identidade
é força de sociabilidade e permanência
Muitos municípios com base produtiva agrícola, situados no
Oeste Paulista, agregam a suas formações geográficas os bairros
rurais, nos quais há representação de grande parte do Produto Interno
Bruto (PIB) municipal, da geração de emprego e mão-de-obra, da
contribuição de impostos e dinamismo socioeconômico interno e
externo do território local. Essas populações ligadas ao meio rural,
mesmo desenvolvendo atividades agrícolas ou não, exercem
importante significado para as economias local e regional.
Atividades ligadas ao fornecimento de serviços essenciais, de
transporte de bens e de pessoas, são evidentemente fatores
importantes para economia rural local. Os casos do transporte escolar
entre longas distâncias, do pessoal ligado a mão-de-obra canavieira e
demais produtos agrícolas dinamizam as relações internas e externas
entre vários municípios. A circulação de produtos alimentícios, como
GEONORDESTE, Ano XXI, n.1

Bairros Rurais no oeste Paulista: Da Resistência Simbólica
às Perspectivas de Inserção no Novo Rural Brasileiro

77

hortaliças, frutas, pequenos animais, doces artesanais, leite e seus
derivados, representam uma fatia considerável das economias locais
em municípios de baixa renda e dependentes do meio rural. A
produção de leite e derivados garante sustento de produtores como
renda fixa e segura o ano todo.
A existência de serviços públicos de boa qualidade também
oferece condições e infra-estrutura para manutenção e crescimento
dessas economias locais. Considerando-se, por exemplo, o Programa
Nacional de Apoio a Agricultura Familiar (PRONAF), o Programa
Estadual de Microbacias Hidrográficas (PEMBH) e o Programa Luz
para Todos, de relativo sucesso entre os rurais, tanto quanto o
estímulo ao associativismo e a realização de investimentos públicos na
manutenção da infra-estrutura existente (estradas rurais, pontes, posto
de saúde, correios, segurança, etc) tem colaborado para a efetivação
das dinâmicas internas municipais.
Porém, cabe destacar que as configurações espaciais e a
sociabilidade, com maior ou menor aspecto econômico, são, em
parte, conseqüências do que ocorreu no passado. Na medida em que
os bairros eram povoados os grupos procuraram se organizar em
torno de um ponto de referência. O raio de influência das capelas
locais, tanto nas vilas e nos entornos, como o poder de influência que
um grupo exerce sobre moradores esparsos nas propriedades, são
aspectos que definem o desenho geográfico e influenciam
economicamente.
A vila ou comunidade como centro de referência reforça, por
fim, a identidade, consequentemente um dos fatores de permanência
no meio rural. A identidade fortalece o sentimento de pertencimento
ao grupo, o que reforça a resistência, favorece o associativismo, as
relações de poder e proximidade com as políticas públicas.
A religiosidade também exerce papel preponderante, pois as
relações simbólicas manifestadas e desenvolvidas nas comunidades
rurais são resultado da própria construção da identidade social ao
longo de sua história (BORDIEU, 2001). Para tanto, da escala local
para as mais amplas, o grau de estabilidade dessas relações simbólicas
é o sustentáculo da integralidade e força do bairro, perfazendo
costumes, valores, tradições e objetivos comuns.
Outro fator importante é a mobilidade populacional. O
deslocamento de pessoas entres os bairros, para a cidade e para outros
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municípios se tornou constante, principalmente com a melhoria dos
meios de transporte e das estradas. A isso, se junta à circulação de
mercadorias e serviços responsáveis por uma grande fatia da
economia municipal. A dinâmica interna e local é viabilizada pelas
relações econômicas tanto do modo de vida dentro dos grupos como
no processo de fortalecimento da economia municipal e continuidade
do crescimento das cidades.
Cândido (2001) enfatiza que, quando se especifica o modo
como que se perguntava aos habitantes qual a definição do local onde
moravam:
Qual a sua unidade de agrupamento? A freguesia,
no conjunto, centralizada pelo que costumava
chamar a sua ‘capital’? Não, certamente: mas sim
aquelas unidades fundamentais referidas acima:
os grupos rurais de vizinhança, que na área
paulista se chamaram sempre bairro.” (p. 81).

Atualmente, em 2010 a dinâmica especificada deriva não só do
contexto econômico vigente que é a operacionalização do modo de
produção capitalista, da inserção no mercado e agregação de renda, do
desenvolvimento local e regional, mas de um conjunto entre o que foi
um momento no passado e como se insere ou é no presente.
Os bairros rurais são unidades geográficas e componente social
caracterizados pela vizinhança, costumes comuns, identidade, história,
cultura, ocupação territorial hereditária, crença e preservação dos
recursos naturais. Esse conjunto de especificidades poderá resultar na
caracterização material, do meio econômico de vida através da
racionalização da produção, do trabalho e da apropriação dos
recursos locais, que notadamente circundam em torno do objetivo
comum, melhoria das condições de vida da reprodução social local.
Bordieu (2001) ressalta que a eficácia simbólica prende-se a
construção e a manutenção das sociedades e essas relações
representam a afirmação das identidades através de ícones e símbolos
que configuram formalmente a integração, a unidade e a existência
social. A existência social, bem articulada, promove a existência
material, essas, o desenvolvimento equilibrado e sustentável (SACHS,
2008).
As novas e velhas representações coexistem num mesmo
espaço, entretanto o novo chama mais a atenção, porém o velho é
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mais nutrido de representação histórica. De fato, nos municípios cuja
base econômica está assentada na agropecuária, a geografia dos
bairros rurais é revestida de grande importância, desde os aspectos
físiográficos, o meio natural e a apropriação histórica dos recursos até
a reprodução social dessa adaptação e permanência. Ela é constituída
de novos arranjos sem que os antigos desapareçam. Esses, passam a
se articular em funções diferenciadas. É uma geografia que estuda o
espaço com visão da totalidade, sincronizando-o através de seus
símbolos, seus objetos e sua materialidade (SANTOS, 2002).
Não se pode definir o que é hoje sem se considerar o que já foi
e como se desenvolveu no espaço e no tempo. Assim, a busca de
perspectivas para inserção no novo rural deve considerar-se a
capitalização do espaço como um todo com ênfase naquilo que há
por vir – ou seja, planejar. As novas relações existentes no lugar são
ações que podem definir o retorno ao desenvolvimento local e
regional, bem como a sincronização entre unidades sociais e políticas,
rurais e urbanas e diversas unidades geográficas regionais.
Santos (2002, p. 96) salienta que “qualquer período histórico se
afirma com um elenco correspondente de técnicas que o caracterizam
[...]”, e, de fato, a adequação às mudanças e a inserção a elas definem
uma nova realidade. Desta forma “ao longo do tempo, um novo
sistema de objetos responde a um surgimento de cada novo sistema
de técnicas. [...] Em realidade não, não há apenas novos objetos,
novos padrões, mas, igualmente, novas formas de ação.” (p. 96). Essa
afirmação guarda estreita relação com a contextualização do novo
modelo, ou padrão rural estabelecido para o Brasil no final do século
XX e início do século atual. O importante é inserir-se efetivamente a
ele.
De fato, não foi e nem se assistirá o total desaparecimento das
comunidades rurais, mas sim o que se propõe é a necessidade de se
aprofundar os estudos do processo de permanência dos bairros ao
longo da industrialização do meio rural e da expropriação exercida
pelo modo capitalista de produção. Deve-se considerar as novas
articulações para a agricultura familiar, ressaltar o aspecto do
desenvolvimento a partir do ordenamento territorial, que tenha, para
tanto, um caráter sustentável, duradouro e efetivamente justo. Sobre
considerar-se a formação de uma estrutura geográfica e sua
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manutenção e desenvolvimento, novamente reporta-se a Santos
(2002, p. 96) quando este enfatiza que
Como um lugar se define como ponto que se
reúnem feixes de relações, o novo padrão espacial
pode dar-se sem que as coisas sejam outras ou
mudem de lugar. É que cada padrão espacial não
é apenas morfológico, mas, também, funcional.
Em outras palavras, quando há mudanças
morfológicas, junto a novos objetos, criados para
atender a novas funções, velhos objetos
permanecem e mudam de função.

Santos (2002), citando Kant (1802), relata que este escrevia que
os objetos mudam e propõem diferentes geografias. Para tanto, as
novas formas de organização não chegam juntas a um mesmo lugar,
seguem, porém com velocidade de assimilação social com maior ou
menor grau de resistência. A dependência do conjunto da totalidade
geográfica, com grau de expansão e retração diferenciadas em cada
lugar, altera substancialmente a paisagem. Assim, num contexto
generalizado cabe à comunidade a ação de (re)criar novas perspectivas
e realidades, somando-se, evidentemente ao conjunto das realidades
locais distribuídas no território. A relação entre o que já foi produzido
sobre bairro rural e o que se desenvolveu na investigação delimitada,
possibilita, por um lado, analisar o que permanece e o que foi
destruído nas comunidades, e por outro, visualizar as transformações
e a nova funcionalidade dos lugares (SANTOS, 2002).
V O NOVO MODELO RURAL: a permanência no meio
produtivo e a inserção no mercado.
Partindo do pressuposto de que as comunidades rurais foram
analisadas em sua totalidade, e essa totalidade consiste em enxergar os
fatores como eles realmente são, considerou-se o conjunto dos
fatores em sua plenitude, ou seja, um sistema, (SANTOS, 2002). Além
dos modos de vida ligados a cultura, à essência histórica, aos
processos de transformação/adaptação, denota-se que o objetivo
principal dos grupos especificados é a reprodução social e inserção no
mercado. Lidando com os meio técnicos, científicos, conjuntamente
com informações, a realidade dos produtores rurais e das dinâmicas
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produtivas nos bairros, está expressamente diferenciada. Contanto,
muitas ações precisam ser executadas para melhorar as condições das
populações pobres que sobrevivem da produtividade no campo,
algumas delas se consistem em políticas públicas de cunho social e
solidário.
A contextualização espacial serve como orientação. Porém,
além da topografia, da hidrografia e dos elementos fixos estão
presentes: a) o sentimento de localidade; b) a presença de famílias
extensas e tradicionais dando novas conotações para a apropriação e
distribuição do espaço; c) a modificação na estrutura produtiva
interna de algumas propriedades através da diversidade e
verticalização das linhas produtivas e da pluriatividade; d) a resistência
ao processo de expropriação dos meios de produção e intensificação
da produção familiar. Na verdade, essa última característica é fator
preponderante para continuidade no meio rural, para a própria
existência das comunidades rurais e a economia que envolve as
populações do
entorno,
resultando sucessivamente
no
desenvolvimento de territórios pobres.
Se, se considerar que a existência das comunidades rurais
depende de sua continuidade no meio rural produzindo e gerando
renda, com enfoque na produção familiar pluriativa e da
sustentabilidade; que o dinamismo econômico da grande maioria dos
municípios do interior do Estado depende basicamente do
desempenho do setor agropecuário, e que, os negócios expandem ou
se retraem na medida em que as atividades neste setor caminhem bem
ou mal (HESPANHOL, 2005), cabe avaliar o que se propõe daqui
para frente para o meio rural no contexto regional é a busca de
alternativas alicerçadas em projetos com futuro duradouro e
equilibrado.
Além do aspecto setorial, políticas de ordenamento territorial
com caráter regional devem repensar a nova estrutura do espaço rural
para as comunidades rurais, pequenos e médios proprietários e
reavaliar a importância destes no desenvolvimento das economias
local e regional, principalmente naquilo que vai desembocar,
consequentemente, no desenvolvimento das pequenas cidades da
região.
Os ciclos produtivos regionais, ao longo do século passado
promoveram diferentes fases na estruturação das economias locais.
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Porém, pensando a geografia dos municípios, verificou-se a
emergência de um novo ciclo econômico no final dos anos 1990 e
início do século XXI, decorrente da nova dinâmica da agricultura
brasileira. A década de 1990 sinalizou uma retomada de crescimento
no meio rural. Hespanhol (2004) e Souza (2004) salientam que,
algumas localidades voltaram a apresentar certo dinamismo no campo
graças a expansão agroindustrial em alguns setores. A presença de
assentamentos rurais, a implantação de atividades rurais não agrícolas,
a flexibilização de processos produtivos e ação de políticas públicas
como Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas
(HESPANHOL, 2005) e PRONAF (ABRAMOVAY, 1998; LIMA et
al., 2002 e HESPANHOL, 2004), Luz para Todos e os Territórios de
Cidadania, denotam a emergência de um terceiro e novo ciclo
produtivo, que aponta para uma perspectiva mais favorável aos
municípios da região.
No decorrer das investigações observou-se que o trabalho com
a lavoura foi, num passado próximo, a principal atividade dos
produtores e moradores das comunidades rurais, visto que 52%
estavam intimamente ligados a esta atividade. Atualmente novas
atividades e ocupações não-agrícolas surgiram no meio rural e a
diversidade produtiva se tornou uma necessidade para manter-se no
meio rural e agregar renda (SILVA, 1999).
Reportando-se as afirmativas de Hespanhol (2004) e Souza
(2004) nota-se que novas estruturas produtivas podem e poderão
surgir se forem considerados aspectos relevantes como a expansão
agroindustrial, a continuidade das atividades rurais não-agrícolas, a
flexibilização do processo produtivo por parte dos produtores e o
fortalecimento das associações ligadas a economia rural, bem como a
adequação e vontade política dos agentes locais – poder público e
sociedade.
Como base territorial, a pesquisa em Martinópolis/SP serviu de
parâmetro para uma análise ampla sobre as formações rurais atuais na
região de Presidente Prudente. A afirmação de que um novo ciclo
surge a partir das características observadas na pesquisa representa a
existência de ações que estão sendo efetivadas, embora ainda
timidamente.
No universo observado verificou-se que a maioria das pessoas
não pretende deixar o campo ou seu meio de vida nas comunidades
rurais. Tanto por parte dos produtores, como dos moradores locais –
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empregados, autônomos e diaristas –, o que se verificou é que 64,5%
pretendem continuar no meio rural, ocupados nas atividades que
atualmente desenvolvem. Destes, ainda 35,5%, pretendem sair. A
figura 01 mostra as intenções e confirma o desejo de permanência,
dando continuidade ao processo de formação do espaço em que
habitam.

Figura 01. Intenção dos moradores dos bairros rurais em mudar de local
(%). Fonte: Trabalho de Campo, 2003.
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Figura 02. Intenção dos sitiantes dos bairros rurais em continuar vivendo da
exploração da terra (5). Fonte: Trabalho de Campo, 2003.

Na figura 02, observa-se que a quantidade de produtores rurais
que pretendem continuar nesta atividade é ainda maior, sendo que
65,2% ainda têm como principal fonte de renda as atividades
agropecuárias no local. Devido às muitas transformações ocorridas no
rural brasileiro, principalmente após 1960 com a inserção
agroindustrial e, efetivamente na década de 1980, com o fim do
crédito rural subsidiado, era evidente que os fatores que levaram a
expulsão do homem do campo ainda tivessem grande peso,
entretanto, a investigação empírica demonstra aspectos, ora
relativamente diferenciados. As perspectivas de permanência no meio
rural são maiores do que há duas décadas.
Cabe ressaltar que a maioria dos proprietários vê a terra como
componente seguro da sociabilidade e da instituição familiar. 65,2%
demonstram afinidade com o local, apego à propriedade e o desejo de
melhorar a produção. Com o objetivo de flexibilizar e verticalização o
processo produtivo (MAZZALI, 2000), o interesse mais freqüente é o
aproveitamento da área da melhor forma possível, com inserção de
tecnologia, planejamento, manejo rural, preservação dos recursos
naturais e investimento em atividades alternativas.
Esse tipo de produtor pode ser visto como modelo de
resistência as imposições do capital especulativo e ao
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empobrecimento. Uma vez que, além das iniciativas articuladas entre
alguns produtores rurais, o associativismo e as políticas públicas
denotam o surgimento de outro tipo de produtor rural, não mais
excessivamente dependente das relações primárias com o meio
natural, das políticas de crédito subsidiado e das crises no setor, mas
aquele que planeja dentro de um circuito racional de produção,
circulação, mercado, informação, renda, cuidado com a propriedade e
com os recursos naturais por ela oferecidos (solo-água-vegetação),
caminhando para um modelo de desenvolvimento sustentável,
inclusivo, inserido e articulado numa rede geográfica.
Como mostra Martins (1995), a terra em si não tem valor,
porém o que se faz nela quer seja com muito ou pouco espaço, isso é
o que representará o resultado da ação do trabalho, para esse autor
A apropriação da terra não se dá num processo
de trabalho, de exploração de trabalho pelo
capital. Portanto, nem a terra tem valor, no
sentido de que não é materialização do trabalho
humano, nem pode ser a sua apropriação
legitimada por um processo igual ao da produção
capitalista. A terra é, pois, um instrumento de
trabalho qualitativamente diferente dos outros
meios de produção. Quando alguém trabalha na
terra, não é para produzir a terra, mas para
produzir o fruto da terra. O fruto da terra pode
ser produto do trabalho, mas a própria terra não
o é. (MARTINS, 1995, p. 160).

A busca de alternativas para resistir ao processo estrangulador
do capital faz a diferença entre os que se reestruturaram e os que
excluídos deste processo. A conjugação dos campos de resistência
simbólica e material é vista na objetividade de permanecer na
comunidade, participando das ações culturais e cultivando algumas
tradições, bem como na preservação da propriedade rural,
estabelecendo relações de trabalho para o grupo, promovendo
transformações, dando continuidade ao processo econômico.
A propósito, muitos municípios dependem basicamente daquilo
que é produzido no meio rural para que a própria cidade possa
desenvolver-se. A existência de cadeias produtivas a priori, pode
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significar a centralidade das atividades apenas num único setor, porém
o que se notou não foi especificamente e somente o crescimento do
setor sucro-alcooleiro na região. É necessário evidenciar a
continuidade das produções advindas das pequenas e médias
propriedades e do trabalho familiar pluriativo. Embora seja evidente
a aceleração da produção de açúcar e álcool e a territorialização da
cultura canavieira nos municípios da região, as comunidades rurais,
principalmente aquelas de produção familiar e tradições ligadas a
terra, configuram geograficamente e existência e permanência dessas
unidades – vila, povoado e bairros.
Como a produção rural se concentra nas pequenas e médias
propriedades, atualmente o desenvolvimento destas unidades está
diretamente ligado às ações do poder público nos níveis municipal,
estadual e federal. Programas integrados entre os agentes federativos
são de suma importância para a efetivação de um novo ciclo para a
região. Uma vez que grande parte dos municípios paulistas possuem
base econômica ligada a agropecuária, uma crise que afete o setor de
uma região como o Oeste Paulista, que é relativamente pobre,
compromete todo sistema produtivo regional (HESPANHOL;
HESPANHOL, 2004, p. 5)
VI CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contexto geográfico das comunidades rurais no Oeste
Paulista tem mudado efetivamente, principalmente após os anos de
1980. O êxodo rural, em outras décadas e a expulsão do homem do
campo são fatores que provocaram o surgimento de uma nova
estrutura. A existência de forte concentração de terras marcada pela
presença histórica do latifúndio também dificultou a efetivação de
uma nova dinâmica agrícola regional. Todavia, no final dos anos de
1990, surgem ações e alternativas para vencer a estagnação do setor
agropecuário.
Na medida em que se observou a estagnação, principalmente
das pequenas propriedades, verificou-se também uma nova
configuração geográfica nas comunidades rurais baseadas numa
economia local que viabilizava toda dinâmica econômica dos
municípios. De fato, as cidades foram fortemente afetadas pelo
declínio das atividades agropecuárias e esses tiveram efeitos sobre
toda a região. O capital especulativo tornou-se o principal meio de
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acúmulo de riquezas e lucro. Os problemas vividos no meio rural
afetaram de pronto toda a dinâmica produtiva.
No final da década de 1990 e após o ano 2000, verificou-se e
presença das pequenas e médias propriedades na zona rural com
economias que gravitavam em torno da produção familiar. Muitas
dessas propriedades estavam ligadas a comunidades rurais que
preservaram um conjunto de características que proporcionou sua
sobrevivência no meio capitalizado como: diversificação,
pluritativadade e verticalização dos meios produtivos, busca de novas
atividades não-agrícolas no meio rural, preservação de raízes culturais
e melhor manejo e utilização dos recursos naturais.
Os traços simbólicos, anteriormente especificados, apresentam
uma configuração do novo modelo sobre o pré-existente, porém
preserva muitos aspectos, ressaltando a afirmação de Santos (2002)
que as velhas formas, ou objetos permanecem, porém mudam de
função. A permanência dos grupos que compõem as comunidades
rurais pode ser destacada pelo conjunto: sociabilidade-inserçãopolíticas públicas e desenvolvimento local.
O novo rural brasileiro está cheio dessas especificações
podendo ser estudadas de acordo com os locais diferenciados. A nova
dinâmica da agricultura promove distorções em espaços
diferenciados, a serem analisados separadamente. Todavia procura-se
entender o setor somente pelo viés setorial, com certo desdém para
grandeza geográfica região, quando não se aprofundam as discussões
sobre desenvolvimento regional como um todo conjunto e suas
facetas múltiplas de relações.
Porém, observando as especificidades da Região de Presidente
Prudente, foi, todavia, setor agropecuário que favoreceu o resgate do
desenvolvimento, com destaque para participação de diferentes
agentes atuando num sistema. A participação dos agentes federativos
como município, Estado e União, efetivou ações por parte de outros
agentes, a sociedade local, o capital privado (empresarial) e outras
organizações.
Verificou-se que as comunidades rurais têm buscado
alternativas para estabelecerem seu modo de vida. O fato de
compreender como os bairros têm se adequado ao sistema atual,
levou a estudar as condições atuais e os objetivos dos moradores
quanto à resistência e a reprodução social. Essas comunidades
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buscam se estabelecer no espaço através de mecanismos que surgem
internamente. Efetuam economias de trocas, caracterizadas a priori
como descobrimento das especificidades locais, e, posteriormente,
alternativas às transformações ocorridas no espaço rural e às relações
que se manifestam nele atualmente.
No espaço rural, em geral, além das relações econômicas, há os
aspectos simbólicos: tradição, cultura, família, costumes e identidade.
Esses aspectos formam redes internas e externas, aparentemente
simplificadas, mas profundamente articuladas e interdependentes,
quanto às ações psico-sociais, de produção e de trabalho. O propósito
de estudar os grupos rurais foi direcionado a fim de verificar as
potencialidades de resistência encontradas no meio, no que diz
respeito ao despojamento das formas tradicionais, às alternativas que
os grupos buscam para permanecerem na terra e a sobrevivência
familiar.
Para finalizar, cabe ressaltar alguns pontos:
1. A complexidade da relação campo-cidade estabeleceu um
direcionamento para o mercado, pormenorizando os produtos de
subsistência. Depois se estendeu na esfera financeira, com ações
setoriais e regionais do Estado de maneira desigual;
2. A internalização do capital industrial na agricultura não
promoveu efetivamente uma cadeia agroindustrial regional, entretanto
foi através disto que muitos pequenos produtores se adaptaram ao
novo sistema de mercado. Mesmo assim, verificou-se que produtores
que não se desligaram do meio rural criam alternativas ao trocarem ou
diversificarem suas linhas de produção;
3. Apesar da melhoria nas condições socioeconômicas, do
oferecimento de serviços públicos de boa qualidade e da manutenção
das condições físicas, a inexistência de planejamento (público e
privado) faz com que o potencial econômico das áreas não seja
explorado integralmente. Um planejamento local mais ativo,
principalmente por parte do setor público, poderia propiciar o acesso
a informações e estimular o desenvolvimento de outras atividades.
Todavia, a sociabilidade se difunde pelas características atuais
das comunidades, pela dialética de subordinação-adaptação e
resistência a apropriação dos meios de produção pelo capital. No
enfoque das relações de resistência manifestas nas comunidades
rurais, considerou-se um conjunto de elementos capazes de
proporcionar a análise do objeto de estudo. Na caracterização das
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comunidades rurais, verificou-se a existência de algumas
possibilidades em torno do desenvolvimento local, como é o exemplo
do leite, da revitalização da pequena propriedade em torno de
produtos característicos locais como algodão, amendoim, tomate e
principalmente a mandioca. Todavia, é importante a existência de
políticas públicas setoriais e sociais para produção de algumas frutas e
tubérculos, e produção de pequenos animais, característicos da
pequena propriedade e da agricultura familiar.
O que se observa, atualmente, decorre das discussões sobre
desenvolvimento desigual. Ou seja, as políticas públicas de
ordenamento territorial e produção do espaço, ainda são mais
efetivamente setoriais do que de caráter regional. A região de
Presidente Prudente, dotada de municípios com relativo capital social
baixo, continua sendo uma das mais pobres do Estado de São Paulo,
e mesmo, captando recursos públicos e retomando a dinâmica
produtiva, está aquém de um desenvolvimento regional efetivo e
duradouro.
De fato, o desenvolvimento pode ser aceito como aquilo que
não abarque somente os setores econômicos, mas principalmente os
setores sociais. Portanto, desenvolvimento pressupõe a espacialização
equilibrada nas esferas de produção e nas relações de trabalho: a
ordenação da divisão territorial, social e espacial.
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RESUMO
O Sensoriamento remoto é um valioso recurso didático para ser
explorado em diferentes disciplinas e níveis de ensino. O objetivo
deste artigo é mostrar que o sensoriamento remoto pode ser utilizado
no ensino básico para o estudo da dengue. O vírus da dengue, todos
os anos, mata muitas pessoas no Brasil e em outros países. Por esta
razão a dengue foi escolhida como tema de estudo, desenvolvido com
estudantes do ensino fundamental de três escolas diferentes. Os
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estudantes tiveram aulas sobre imagens de satélites. Eles aprenderam
a identificar nessas imagens as classes de uso e ocupação do solo
urbano e relacionar essas classes com os casos de dengue. A
metodologia utilizada não só motivou, envolveu e conscientizou os
estudantes sobre os riscos da dengue, mas mostrou para eles que é um
problema que extrapola o local onde vivem.
Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Recurso Didático, Ensino
Fundamental, Dengue.
ABSTRACT
The remote sensing is a valuable tool for instructional use to explorer
in different subject areas and by different school levels. The objective
of this paper is to show that remote sensing can be use to study
dengue in educational secondary level. Dengue virus kills people in
Brazil and other countries every year. Because of it, dengue was
chosen as an educational study theme. The study was carried out with
secondary students from three different schools. The students were
provided with background information about satellite images. They
have learned to detect urban land use classes in these images and to
relate these classes with dengue cases. The methodology applied not
only motivated and got students involved but also arouses their
awareness of the dengue problem in their neighborhood and in the
whole world.
Key work: Remote Sensing, Instructional Tool, Secondary School,
Dengue
RESUMEN
La teledetección es un recurso didáctico valeroso para ser explorado
en disciplinas y niveles de enseñanza diferentes. El objetivo de este
artículo es mostrar que la teledetección puede ser usada en la
educación básica para el estudio del Dengue. El virus del Dengue,
todos los años, mata muchas personas en Brasil y en otros países. Por
esa razón esta enfermedad fue escogida como tema de estudio,
desarrollado con estudiantes de educación fundamental en tres
escuelas diferentes. Los estudiantes tuvieron clases sobre imágenes de
satélite, ellos aprendieron a identificar en esas imágenes las clases de
uso y ocupación del suelo urbano, así como relacionar esas clases con
los casos de Dengue. La metodología utilizada no solo motivó,
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conscientizó y envolvió los estudiantes sobre los riesgos del Dengue,
sino que mostró que es un problema que extrapola la localidad donde
viven.
Palabras claves: Teledetección, recurso didáctico, Enseñanza
fundamental, Dengue
I INTRODUÇÃO
Todos os anos a dengue, doença transmitida pelo Aëdes
aegypti, faz inúmeras vítimas no Brasil e no mundo. Os órgãos
governamentais e não governamentais vêem desenvolvendo ações no
sentido de conscientizar a população da importância da sua
participação nas ações de combate a dengue. Entretanto, as ações de
controle da dengue nem sempre são eficazes. Nesse sentido, Teixeira
(2008) ressalta a importância de pesquisas voltadas para o
desenvolvimento de produtos, técnicas, inovações e invenções
capazes de eliminar e/ou erradicar esta doença que constitui um dos
maiores problemas de saúde pública do Brasil. Rangel (2008), também
destaca a necessidade de mudança nas estratégias utilizadas até então
de abordagens explicativas e de cunho campanhista/higienista.
Esses autores, entre outros como Andrade e Brassolatti (1998),
referem-se à “política sanitária” representada pelo discurso
“educativo” dos Agentes Comunitários de Endemias e fazem uma
crítica às campanhas periódicas veiculadas na mídia, falada e impressa,
destinadas a difundir, para toda a população, conhecimentos sobre o
ciclo da doença. Estas campanhas indicam atitudes e práticas que
devem ser adotadas e/ou evitadas para se reduzir a disposição e/ou
manutenção de criadouros no ambiente doméstico. Os autores
valorizam estas ações e atividades e consideram que a comunicação,
educação e mobilização social são campos fundamentais na prevenção
e promoção da saúde. Eles enfatizam, no entanto, a necessidade do
desenvolvimento de inovações neste campo, para efetivamente
produzir ou induzir mudanças de comportamento e atitude.
Argumentam ainda que, a simples inclusão nos currículos escolares de
conteúdos sobre ciclo e formas de controle da dengue, não tem sido
suficiente para gerar mudança de atitude que contribua para erradicar
esta doença.
Com relação á escola, Castro (2007) questiona, entre outras
causas que comprometem a eficiência da educação, a qualidade das
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estratégias de ensino usadas pelos professores na sala de aula e o fato
de existir poucos materiais didático-pedagógicos. Por outro lado,
embora ainda pouco difundidos, atualmente conta-se com novos e
eficientes recursos didáticos para a educação básica que incluem o uso
de geotecnologias como, por exemplo, o sensoriamento remoto
(Lima et al., 2009; Moraes, Florenzano e Lima, 2009; Florenzano
2007; Kirman, 2000).
O sensoriamento remoto é a tecnologia de obtenção de dados
da superfície terrestre, por meio de sensores instalados em
plataformas terrestres, aéreas e orbitais (satélites artificiais). As
fotografias aéreas e imagens de satélites, produtos de sensoriamento
remoto, possibilitam estudar e monitorar os ambientes terrestres. Na
área de saúde pública, por exemplo, podem ser obtidas a partir da
interpretação dessas imagens várias informações (espécies de
vegetação, tipo de cultura agrícola, padrões de uso do solo urbano,
habitat de vetores e hospedeiros, etc.) que estão relacionadas com
surtos de doenças (Chagas, febre amarela, dengue, etc.).
O uso do sensoriamento remoto como recurso didático,
contribui para a construção do conhecimento em consonância com as
três arquicompetências estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) (LIMA, 2008). As três arquicompetências
estabelecidas são: o domínio das linguagens e dos códigos com os
quais se negociam os significados no mundo contemporâneo; o
domínio dos princípios científicos e tecnológicos que sustentam a
produção em permanente mutação; os domínios dos princípios da
organização social e cultural, situadas espacial e temporalmente, para a
compreensão da produção da humanidade no âmbito das idéias e das
relações sociais, políticas e econômicas, na sua historia (BERGER,
2001).
Para Gabini e Diniz (2009) a escola deve se abrir às
possibilidades geradas pelas tecnologias para não se distanciar das
novas linguagens. Contudo, Gontijo e Costa (2008) destacam que a
simples adoção de computadores e outros recursos tecnológicos nas
salas de aulas não garantem inovações pedagógicas. Desta forma, não
basta inserir o sensoriamento remoto na proposta curricular, como
feito pela secretaria de educação do estado de São Paulo. É necessário
desenvolver estratégias para a formação do educador no uso das
imagens e evitar que elas sejam usadas apenas como ilustração
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desconexa de um contexto de aprendizagem ou de forma sub ou não
utilizadas.
Nesse sentido, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) oferece cursos de formação de professores em
geotecnologias. Um dos frutos dessa formação é o trabalho
apresentado neste artigo que envolve a participação de professores
que realizaram o curso “O uso escolar do sensoriamento remoto no
estudo do meio ambiente”. No trabalho foi desenvolvida uma
metodologia para o estudo da dengue no ensino fundamental. Nesta
metodologia enfatiza-se o estudo do meio ambiente, utilizando
sensoriamento remoto e cartografia, e a sua relação com as condições
sócio-econômicas e as políticas de saúde pública. O método utilizado
propicia ir além do conceito de ciclo e formas de controle da doença,
como tradicionalmente vem sendo feito nas escolas, levando o
educando a perceber dimensões dos riscos para além de seu espaço, e
ainda, a entender a necessidade da ação conjunta dos órgãos de Saúde
Pública e população. O objetivo deste artigo é mostrar que essa
metodologia pode contribuir para conscientizar e motivar os
estudantes no combate a dengue. Para isso, esta metodologia foi
utilizada com alunos da 8ª série do ensino fundamental de três
escolas: duas de São José dos Campos (uma pública e outra privada) e
uma do Rio de Janeiro (pública).
Além da preocupação com a conscientização do educando para
o problema da dengue, a metodologia proposta atende a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 1996 e os Parâmetros
Curriculares Nacionais 1998, que propõem educar para a vida, o que
significa, entre outras coisas, estar apto a: selecionar, organizar,
relacionar, interpretar dados e informações, representados de
diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situaçõesproblema; recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para
elaborar propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando
os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural;
alfabetizar-se tecnologicamente no sentido de preparar-se para viver e
conviver em um mundo no qual a tecnologia está cada vez mais
presente.
II METODOLOGIA
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A metodologia proposta foi aplicada em três escolas: duas de
São José dos Campos (uma pública e uma privada) e uma do Rio de
janeiro (pública). De cada escola foi selecionado um grupo de alunos
da 8ª série, um total de 87. A escolha das cidades deve-se à localização
do INPE em São José dos Campos, onde três dos autores do artigo
trabalham e o Rio de Janeiro, onde se localiza a escola na qual a
quarta autora leciona e aplicou a metodologia. Nas escolas de São José
dos Campos os professores de ciências e geografia acompanharam o
trabalho.
Inicialmente a proposta de trabalho foi apresentada aos alunos
que foram convidados a participar da pesquisa, a opinar e dar
sugestões na realização das atividades. Em seguida, elaborou-se um
plano de trabalho e cada etapa foi desenvolvida simultaneamente nas
três escolas.
A metodologia utilizada englobou as seguintes atividades:
criação de um blog para reunir as informações existentes e geradas
sobre a dengue, bem como para a comunicação entre as três escolas;
levantamento de dados junto a secretaria municipal de saúde (número
de casos confirmados de dengue por bairro, número de mortes
decorrentes da dengue por bairro e quais as medidas adotadas pela
secretaria de saúde para o combate a Dengue no município); geração
de tabelas e mapas a partir desses dados; geração de mapas a partir da
interpretação de imagens de satélite; correlação dos diferentes tipos de
dados; elaboração de folhetos informativos sobre as ações da
Secretaria de Saúde do Município; elaboração de folhetos de
orientação ao cidadão para combate a dengue; avaliação final dos
alunos por meio de redação e uma apresentação no INPE sobre o
tema dengue.
Para que os alunos realizassem essas atividades eles receberam
orientação e informações dos educadores durante oito aulas (duas por
semana) reservadas para essa finalidade. A maior parte dessas aulas foi
ocupada com a teoria e prática de interpretação de imagens (aéreas e
de satélites) e elaboração de tabelas e mapas.
Para os alunos das escolas de São José dos Campos foi
impressa, em papel tamanho A2, uma imagem do satélite Landsat de
18/08/2008. Antes de imprimir esta imagem, cuja resolução espacial é
de (30 x 30)m, foi sobreposta a ela a divisão administrativa dos
bairros de São José dos Campos (Figura 1), obtida na prefeitura.
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Figura 1 - Imagem do satélite Landsat de 18/08/2008 com a divisão
administrativa dos bairros (linhas claras) de São José dos Campos.

O uso da imagem de satélite, e não simplesmente de um mapa
com o limite dos bairros, visava propiciar aos alunos a aquisição de
mais informações sobre o município e região onde vivem, uma vez
que a partir da interpretação da imagem podem-se obter vários tipos
de informação (relevo, drenagem, cobertura vegetal e uso da terra) do
ambiente nela representado. Devido ao tamanho da imagem impressa
(A2), selecionado para facilitar o uso pelos alunos sobre a carteira, não
foi possível incluir o nome dos bairros. Por isto, foi gerado um mapa
em tamanho maior (A0), com a divisão dos bairros aos quais foi
atribuído um número de identificação. Este mapa, bem como uma
folha com a relação dos números e respectivos nomes dos bairros,
ficou a disposição dos alunos para consulta.
Para uma análise mais detalhada da área urbana utilizou-se uma
imagem de alta resolução. Esta imagem permite inferir informações
sobre o padrão sócio econômico dos bairros (classe alta, média e
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baixa), as quais foram correlacionadas com o número de casos de
dengue. A imagem de alta resolução para o município de São José dos
Campos é do satélite QuikBird (resultante da fusão pancromática
multiespectral, resolução espacial de 61 cm), obtida no Google Earth.
Foi usado o software GPS TracKMaker para converter os dados da
divisão administrativa dos bairros do formato shapefile para google earth
file e este foi inserido no aplicativo Google Earth. A imagem de alta
resolução, com os limites dos bairros, foi utilizada no formato digital.
Esta imagem foi projetada na sala de aula (por meio de um datashow)
para que os alunos pudessem interpretá-la.
Os alunos da escola do Rio de Janeiro trabalharam com o Atlas
Escolar do Município do Rio de Janeiro, material disponível em todas as
escolas municipais. Entre os vários dados e informações que o atlas
traz, os alunos utilizaram para mapear os casos de dengue: uma
imagem do satélite Landsat de média resolução espacial (30m) com a
representação de todo o município do Rio de Janeiro e um mapa com
a divisão administrativa dos bairros. Para inferir informações sobre o
padrão sócio econômico dos bairros, foi feito o download de
ortofotos (fotografias aéreas geometricamente corrigidas) da área
urbana do site do Instituto Pereira Passos (IPP). Como a escola não
contava com laboratório de informática, para o download e a
interpretação das ortofotos pelos alunos.
Com a finalidade de avaliar o conhecimento adquirido, foi
solicitada aos alunos das três escolas uma redação. Eles deveriam
destacar: aspectos da doença (causas, conseqüências e ações para a
prevenção), seu ponto de vista a respeito do problema em seu
município e sugerir medidas para combater a dengue. No final da
pesquisa, um encontro das três escolas foi realizado no Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Para este encontro os alunos
de cada escola prepararam uma apresentação sobre o tema estudado.
III RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro contato com os alunos verificou-se que eles já
vinham estudando o assunto na escola e sabiam o que era dengue,
conheciam as formas de transmissão e o ciclo da doença como
constatado também no estudo de Andrade e Brassolatti (1998).
Porém, não tinham informação sobre o número de casos no seu
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município, quais os locais de maior incidência e quais eram as
medidas adotadas pelas autoridades responsáveis no combate a
dengue.
No
blog
criado
neste
estudo
(http://denguegrupo.blogspot.com/)
foram
inseridas
pelos
educadores, informações como a definição e forma de transmissão da
doença e os resultados obtidos pelos alunos em cada etapa. A
experiência com o blog não foi muito bem sucedida. Os educadores
tiveram dificuldade com relação à disponibilidade de tempo para
alimentar o blog e poucos alunos o utilizaram para se comunicar com
os colegas das outras escolas (total de 13 comentários postados no
blog por alunos e professores). Entre as principais justificativas para a
pouca exploração do blog por parte dos alunos pode-se destacar a
dificuldade de acesso, seja pela falta de computador (alunos da escola
pública), seja pelo bloqueio ao uso de endereços eletrônicos,
incluindo o do blog (escola particular). Cabe destacar, no entanto, que
a maioria dos alunos leu as informações disponíveis no blog e ficou
surpresa com a diferença de número de casos de dengue entre São
José dos Campos e Rio de Janeiro.
Outra dificuldade encontrada pelos alunos foi com a aquisição
dos dados sobre a Dengue no site da secretaria de saúde do município
de São José dos Campos. Como a pesquisa ocorreu em período
eleitoral, o site desta secretaria estava inativo. Além disto, por regra
interna da secretaria de saúde, as informações não podiam ser
fornecidas pelos postos de saúde. Nesse caso, os dados foram obtidos
pelos educadores junto à secretaria de saúde. Isso de certa forma
comprometeu parte da proposta pedagógica, que tinha como objetivo
o desenvolvimento da habilidade de leitura, pesquisa e comunicação
dos alunos. Na tabela 1 encontram-se agrupados por região os dados
(disponíveis por bairro) obtidos para o município de São José dos
Campos sobre casos de dengue, ocorridos entre janeiro e setembro de
2008.
Ao contrário dos alunos da escola particular de São José dos
Campos, aqueles das escolas públicas dos dois municípios (São José
dos Campos e Rio de Janeiro) apresentaram dificuldade para gerar a
tabela. Depois da ajuda dada pelos educadores, eles conseguiram
realizar essa atividade.
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Regiões/casos
de dengue

Contraídos no
próprio município

Região Sul

178

Região Leste

21

Região CentroNorte
Total

14
213

Contraíd
os fora de SJC

37
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Total de
casos
confirmados

250

Tabela 1-Casos confirmados de Dengue em São José dos Campos de
01/01/ 08 à 09/09/08
Fonte: Secretaria de Saúde de São José dos Campos

Na atividade de mapeamento realizada pelos alunos de São Jose
dos Campos, ilustrada na figura 2, eles identificaram, a partir da
espacialização dos dados, os bairros com maior concentração da
doença. Os alunos verificaram que a maioria dos casos se encontra na
região Sul do município.
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Figura 02. Exemplo da atividade de mapeamento de casos de dengue por
bairro realizado por alunos de São José dos Campos.

A partir da interpretação de imagens de satélite de alta
resolução, foi possível identificar o padrão sócio-econômico dos
bairros, como exemplifica a figura 3. Essa informação foi relacionada
com o número de casos e mortes referentes a dengue. Os alunos
puderam observar que os casos de dengue estão concentrados nos
bairros de classe baixa. Isso foi muito importante para que os alunos
percebessem que as características físicas e socioeconômicas da cidade
são heterogêneas e, por conseqüência, a ação no combate a dengue
também deve ser diferenciada.

Figura 03. Imagem de alta resolução obtida no Google Earth caracterizando o
nível socioeconômico: classe alta (1), classe média (2) e classe baixa (3) dos
bairros do município de São José dos Campos.

No Rio de Janeiro os alunos conseguiram obter os dados sobre
a dengue diretamente do site da Secretaria de Saúde, não
comprometendo a pesquisa feita por eles. Na tabela 2 estão
destacados os dez bairros do Rio de Janeiro mais atingidos pela
dengue, de janeiro a agosto de 2008.
Tabela 2- Bairros do Rio de Janeiro com maior número de casos
confirmados de Dengue, no período de 01/ 08 à 08/08.
Bairros
Total de casos
confirmados
Campo Grande

5.932

Zona Oeste
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Realengo

4.744

Bangu

4.056

Curicica

3.494

Taquara

2.740

Guaratiba

2.740

Tijuca

2.548

Caju

2.265

Santa Cruz

2.246

Bonsucesso

1.954
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Fonte: Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro

Os dados sobre o número de casos no Rio de Janeiro são
fornecidos mensalmente pela Secretaria Municipal de Saúde. Como
destacado na tabela 2, e constatado pelos alunos, por meio do mapa
que elaboraram com a espacialização dos casos de dengue, dos dez
bairros mais atingidos pela doença, seis localizam-se na Zona Oeste
da cidade e próximos ao da escola (Jd Sulacap). Este bairro apresenta
número de casos bem menor (303) que o segundo do ranking
(Realengo), embora estejam geograficamente muito próximos.
Tal fato levou os alunos a questionar porque bairros tão
próximos apresentam números de casos tão discrepantes. Por meio da
análise dos dados de sensoriamento remoto (neste caso, as ortofotos)
os alunos puderam observar que no Rio de Janeiro, ao contrário do
que ocorre em São José dos Campos, na maioria dos bairros as classes
socioeconômicas estão misturadas, uma vez que em um mesmo
bairro coexistem casas de alto e médio padrão com as favelas.
Como medidas preventivas adotadas pela Secretaria de Saúde
do Rio de Janeiro, os alunos destacaram: campanhas educativas
realizadas junto às escolas (palestras com agentes de saúde); visitas aos
domicílios, escolas e demais estabelecimentos, com o objetivo de
detectar possíveis focos da doença; distribuição de folhetos
educativos aos cidadãos através das associações de moradores; uso de
“carros fumacê”; o Tele Dengue, um número de telefone disponível à
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população para informações sobre focos do mosquito; fórum de
Manejo Clínico da Dengue, que tem como objetivo ampliar
informações sobre o manejo da doença.
Os alunos de São José e do Rio de Janeiro apontaram também
como problemas no combate a dengue: a falta de maior empenho por
parte da administração pública e de comprometimento do cidadão.
Em relação a este aspecto, eles observaram que a maioria da
população tem acesso às informações sobre a dengue, mas só muda
de atitude quando alguém próximo é atingido pela doença.
Os alunos de ambos os municípios não tiveram dificuldade para
identificar o nível socioeconômico dos bairros nas imagens de alta
resolução. Para isso, foram utilizadas como variáveis: tamanho das
residências e tipos de telhados, tamanho e tipo de pavimento das ruas,
arborização e padrão espacial do bairro. Depois de feita a
identificação, eles inseriram esses novos dados no mapa
confeccionado anteriormente, correlacionando o número de casos
com o nível sócio econômico dos bairros. Os alunos das três escolas
se encantaram com o fato de poder conhecer melhor a cidade onde
vivem. Eles não tinham noção do número de bairros, da localização e
das características dos bairros de seu município.
Com o objetivo de mostrar aos alunos a importância de
elaborar as tabelas, mapas e folhetos de forma correta, legível e de
fácil compreensão, foi utilizada uma aula para a discussão e análise
critica do material por eles produzido. Essa avaliação realizada pelos
alunos foi produtiva e permitiu que eles detectassem erros de legenda,
localização, etc. Em outra aula foi promovido e registrado (filmado)
um debate entre os alunos. Nas escolas de São José dos Campos
verificou-se que eles aprenderam quais eram os bairros do município
que foram detectados casos de dengue, a qual classe (baixa)
pertenciam os bairros com maior número de casos e destacaram as
características desta classe (falta de infra-estrutura, caixas d’água
abertas, tipo de construção habitacional, casas apenas com laje,
desinformação dos habitantes, etc.), justificando sua resposta.
Nessa oportunidade, verificou-se que os alunos compararam o
número de casos entre os municípios estudados. Os alunos de São
José dos Campos ficaram surpresos com os números do Rio de
Janeiro, onde apenas em um bairro foram registrados 5.932, enquanto
em São José dos Campos o total de casos foi 250. Como possíveis
causas dessa diferença, apontaram a proximidade das favelas com os
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bairros de classe alta, fato que, segundo eles, pode ter contribuído
para maior difusão da doença e ainda, a possível falta de ações mais
efetivas por parte da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Com
relação a essa diferença entre os dois municípios, os alunos da escola
particular destacaram ainda como prováveis causas: a temperatura alta
do Rio de Janeiro ser mais propícia para a proliferação do mosquito,
maior população e densidade demográfica.
Ao visualizar a distribuição espacial da dengue, por meio de
mapas construídos a partir da interpretação de imagens e de outras
fontes de dados, o aluno como verificado neste estudo, amplia sua
compreensão do problema. Deste modo, a metodologia utilizada
possibilitou aos alunos: visualizar a espacialização da dengue em seu
município; constatar que as condições do meio físico, econômicas,
sociais, culturais e políticas interferem na proliferação desta doença;
perceber que a proliferação da doença aumenta ou diminui em
decorrência de ações públicas e individuais; compreender a
importância de o cidadão acompanhar as políticas de saúde públicas e
perceber a sua responsabilidade de cidadão nesse contexto. Nesse
sentido, pode-se salientar a indignação mostrada por um aluno frente
à atitude de moradores que impedem os Agentes Comunitários de
vistoriar suas casas para identificação de foco de dengue. Outro
exemplo que pode ser destacado é o do aluno que reclamou de não
haver a nebulização em todos os bairros do município,
principalmente nos bairros de classe social mais baixa.
As redações realizadas pelos alunos mostraram que eles foram
capazes de compreender os conceitos importantes sobre a doença,
falar da política de saúde pública e ter senso crítico quanto ao seu
papel nesse contexto. Esses resultados indicam que a metodologia
desenvolvida, a qual pode ser aperfeiçoada, vai de encontro aos
desafios propostos por Rangel (2008), entre outros.
Entretanto, como salientam Gontijo e Costa (2008), não se
deve pensar que o fato de usar tecnologias nas práticas pedagógicas
nos leva sempre a conclusões positivas. Neste sentido, segundo esses
autores entre outros, a introdução de novas tecnologias deve ser
ancorada em propostas pedagógicas e projetos de formação de
professores.
No encontro realizado no INPE, os alunos das três escolas
envolvidas no projeto fizeram uma apresentação por meio de slides
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que sintetizou seu aprendizado, mostrando que eles ampliaram seus
conhecimentos sobre o problema da dengue. Nesta ocasião tiveram a
oportunidade de debater o assunto, tirar dúvidas e trocar experiências.
Os alunos e seus professores assistiram à palestra “Uso de
geotecnologia no estudo da dengue no Recife” sobre um projeto, que
envolve o uso de sensoriamento e geoprocessamento, desenvolvido
por várias instituições, entre elas o INPE. Eles também visitaram
algumas dependências deste instituto, o que possibilitou ampliar sua
compreensão sobre a tecnologia espacial, sua importância e aplicação.
De um modo geral os alunos da escola particular mostraram
mais habilidade com relação a elaboração de texto, mapas e tabelas.
Por outro lado, os alunos das escolas públicas dos dois municípios
mostraram mais habilidade e criatividade na apresentação realizada no
INPE sobre o tema estudado.
IV CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metodologia tradicionalmente usada nas escolas aborda o
ciclo da dengue e as práticas que devem ser adotadas para combatê-la.
Os educadores solicitam aos alunos uma pesquisa sobre o tema e a
confecção de folhetos; são utilizados jogos e é realizada uma busca de
foco de dengue dentro do colégio. Deste modo, o aluno pode
acreditar que não existe o risco eminente da doença quando não
encontra foco em sua escola. Neste caso ele não se sente ameaçado e,
por conseqüência, não coloca em prática o conhecimento adquirido
sobre as medidas a serem adotadas no combate a dengue. Por isso, é
importante ampliar a abordagem do problema como realizado neste
estudo.
Os resultados obtidos, embora parciais e qualitativos, indicam
que com a nova metodologia os alunos ampliaram o seu
conhecimento sobre a cidade/região onde vivem, perceberam as
dimensões dos riscos para além de seu espaço, verificaram a
necessidade da ação conjunta entre órgãos de saúde pública e a
população, bem como entenderam o seu papel de cidadão nesse
contexto.
Outro aspecto de relevância é a contribuição desta metodologia
no desenvolvimento de habilidades: leitura e escrita (texto, mapas e
tabelas), domínio da espacialidade para deslocar-se com autonomia
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em seu município, atendendo as metas da Secretaria de Educação
almejadas para este nível de ensino.
Espera-se com este artigo contribuir para difundir o uso do
sensoriamento remoto como recurso didático. Aqui foi apresentado
apenas um exemplo, mas existem muitas outras possibilidades de
exploração desse recurso. Esta exploração pode ser facilitada pela
crescente disponibilidade de imagens de satélite (gratuitamente na
web) e de material didático (livros, CD e web) e cursos presenciais e à
distância sobre sensoriamento remoto e sua aplicação, como
destacado neste artigo. Além disso, acredita-se que este trabalho ajude
a desmistificar o sensoriamento remoto na educação, mostrando que
mesmo sem ter domínio desta tecnologia é possível utilizá-la para
diferentes conteúdos curriculares e de forma interdisciplinar.
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RESUMO
A idéia de um futuro promissor para os estudantes sergipanos é
discutida neste artigo a partir dos livros didáticos: Chorografia do
Estado de Sergipe e Geografia de Sergipe. O primeiro é de autoria de
Luis Carlos da Silva Lisboa e foi produzido em 1896, já o segundo é
de autoria de Acrísio Tôrres Araújo e foi criado em 1966. Esses dois
livros foram importantes, considerando que apresentaram em
diferentes épocas, uma sistematização dos conteúdos de Corografia e
de Geografia para os alunos e professores do ensino primário.
Palavras-chave: livro-didático, Corografia do Estado de Sergipe,
Geografia de Sergipe, futuro, estudantes.
ABSTRACT
The idea of a promising future for the sergipanos students is argued
in this article from didactic books of Chorographia of the State of
Sergipe, produced in 1897 and of Geography of Sergipe, produced in
1966 of professors Luis Carlos da Silva Lisboa and Acrísio Tôrres
Araújo, respectively. These two books had been important,
considering that the same ones had presented at different times, a
systematization of the contents of Chorographia and Geography for
the pupils and professors of primary education.
Keyword: book-didactic, Chorographia of the State of Sergipe,
Geography of Sergipe, future, students.
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RESUMEN
La idea de un futuro prometedor para los Estudiantes sergipanos es
discutida en este articulo a partir de dos libros didácticos :
Chorografia del Estado de Sergipe, y Geografia de Sergipe. El
primero es de autoria de Luis Carlos da Silva Lisboa y fué producido
en 1896 y el segundo és de autoria de Acrísio Tôrres Araújo y fué
producido en 1966. Estos dos libros fueron importantes,
considerando que los mismos presentan en diferentes épocas, una
sistematización de los contenidos de Chorografia y de Geografía para
los alumnos y profesores de educacion primária.
Palavras llave: libro didáctico, Chorografia del Estado de Sergipe,
Geografia de Sergipe, futuro, alumnos
1 INTRODUÇÃO
O futuro de Sergipe é apresentado neste artigo, a partir da visão
dos professores Luis Carlos da Silva Lisboa e Acrísio Tôrres Araújo,
proposta em seus livros didáticos de Chorografia1 do Estado de
Sergipe e de Geografia de Sergipe produzidos, respectivamente, em
1897 e 1966.
Dentro dessa proposta de estudo, a noção de livro didático é
vista a partir de autores que o consideram “como objeto material,
diferente de outros tipos de escritos, cuja coerência e completude
resultam de uma intenção intelectual ou estética” (CHARTIER, 2002,
p. 110). “[...] os livros são vistos aqui como produtores de um
universo de inter-relações humanas que se estabelecem a partir das
diversas e variáveis maneiras de se abordar a arte da leitura”
(CHARTIER, 1999, p. 08). Ainda para Chartier não existe separação
Segundo o Petit Larousse Illustré (1919), Chorographia significa – descripcion
d`un pays; no Novíssimo Dicionário da Língua Portuguesa de Laudelino Freire,
Corografia é a descrição de uma região, de um país, de uma província ou de parte
importante de um território; no dicionário de Jaime Seguier (1957), Chorographia é
uma descrição de uma região ou de uma parte importante de território. Este autor
informa ainda que Manuel Aires de Casal (1817) escreveu “Corografia Brasílica”,
uma descrição minuciosa das províncias que então constituíam o Brasil; obra do
mais alto valor histórico e geográfico para o seu tempo, e que ainda hoje merece ser
consultada. Para Dallabrida (2001), Corografia do Brasil estudava, de forma
separada, os aspectos físicos e humanos do Brasil e de cada Estado da federação
brasileira, incluindo exercícios cartográficos e trabalhos escritos.
1
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entre a função do livro e a sua materialidade. Muito pelo contrário,
elas se completam, se tornam realidades físicas e assim passam a
existir.
Na mesma linha de pensamento de Chartier, Munakata entende
que o livro didático é aquele que é “[...] transportado constantemente:
da casa do seu leitor para um lugar específico que se chama escola e
desta para o ponto inicial – e isso quase diariamente” (MUNAKATA,
1999, p. 578). Carvalho defende a idéia do livro como um objeto
cultural que,
[...] constitutivamente, guarda as marcas de sua
produção e de seus usos. No caso dos impressos
escolares, trata-se, em primeiro lugar, de analisálos sob a perspectiva de sua produção e
distribuição, como produtos de estratégias
editoriais em complexa correspondência com
estratégias políticas e pedagógicas determinadas
(CARVALHO, 2000, p. 168).

É considerando esse aporte teórico que a análise em pauta se
desenvolve, buscando demarcar os diferentes momentos em que os
mesmos foram produzidos e revelando as práticas e os
condicionamentos sociais próprios de cada momento.
2 A CHOROGRAPHIA DO ESTADO DE SERGIPE
Em Sergipe, somente oito anos após a proclamação da
República, o lente de Geografia Geral e Chorographia do Brasil do
Atheneu Sergipense, Luiz Carlos Silva Lisboa produziu a sua
Chorographia do Estado de Sergipe, dirigida aos alunos das
escolas públicas. O autor nasceu na Bahia em 1850, onde fez o curso
de Humanidades, (Figura 01.).
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Fig. 1 - Capa do livro didático de Luiz Carlos da Silva Lisboa, Chorographia
do Estado de Sergipe.
Fonte: Acervo do Gabinete de Leitura de Maruim.
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Em 1870, mudou-se para Sergipe, onde ocupou o cargo de
Secretário do Ensino Público2, foi jornalista, poeta e “professor do
Colégio Atheneu Sergipense, da cadeira de Geographia Geral e
especialmente do Brasil”3.
A obra do professor Silva Lisboa, mesmo antes da sua
publicação, teve uma grande repercussão no Estado e foi bastante
anunciada na imprensa sergipana, a exemplo do Diário Oficial do
Estado, do mês de julho do ano de 1896, que ressaltou a importância
da iniciativa:
O nosso companheiro de lides jornalísticas major
Silva Lisboa, acaba de dar a última de mão em
uma nova obra, que brevemente verá a luz da
publicidade, denominada Chorographia de
Sergipe.
[...] Até hoje temos vivido em plena obscuridade,
porque o Estado é apenas conhecido como um
ponto geographico e isso muito imperfeitamente.
Em todos os compêndios de Geographia, falla-se
de Sergipe com uma intolerável superficialidade, e
isso mesmo commettendo-se erros palmares.
A Chorographia do Estado de Sergipe, pois, pelo
modo por que está trabalhada, vem
necessariamente preencher uma grande lacuna,
retirando-nos da penumbra em que temos vivido
até hoje.
Por nenhum mérito que tivesse a obra bastaria a
prioridade da idéa para recommendar o auctor á
benevolência, á gratidão da família sergipana
(SERGIPE, 1896, p. 02).

Esse livro foi também, alvo de crítica pelos seus pares, como
mostrou o estudo realizado por Santos (2004). O geógrafo e professor
Manuel dos Passos de Oliveira Telles4, foi um crítico severo da obra
Cf. GUARANÁ, 1925. p. 55.
Oficial do Estado de Sergipe. Aracaju 05 de julho de 1896. p. 01.
4 Manoel dos Passos Oliveira Telles. Telles nasceu em 1859, em Sergipe, na Vila de
Socorro, e formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do
Recife. Exerceu diversos cargos: Promotor Público, Juiz municipal, Lente de Grego,
de Geografia, Diretor da Instrução Pública e da Escola Normal. No âmbito da
Geografia escreveu: Dicionário Corográfico Sergipense (inédito), vários artigos
2

3Diário
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do professor Lisboa. Utilizando o pseudônimo de Garcia Muniz
construiu representações a respeito da Chorographia do Estado de
Sergipe. Telles através de seus Escriptos Diversos demonstrou que
sabia manejar muito bem o verbo e que tinha supremacia de
conhecimento geográfico. Leu a Chorographia do Estado de
Sergipe como se estivesse olhando através de uma lupa, no intuito de
apontar erros e desdenhar do conhecimento geográfico do professor
Lisboa.
A Chorographia do Estado de Sergipe foi o primeiro livro
didático que reuniu aspectos geográficos sobre Sergipe, a circular em
ambiente escolar sergipano, para os alunos das escolas públicas,
conforme mostra o Parecer (Figura 02), assinado por Daniel de
Campos (relator), Ernesto Rodrigues Vieira e Ignácio de Souza
Valadão que a obra do professor Lisboa foi “approvada
unanimemente, em sessão de 29 de julho de 1896, pelo Conselho
Superior da Instrucção Pública” (LISBOA, 1896, p. 05).
O conteúdo dessa obra é apresentado em 173 páginas, que
descrevem o Estado em três partes: física, política e topográfica. A
parte física envolveu situação, limites, área territorial, litoral, clima,
salubridade, aspecto físico, zonas, natureza do solo, serras, morros,
ilhas, rios, bacias, barras, baías, portos, enseadas, lagos, lagoas, faróis,
lagunas, ventos reinantes, dunas, cabos, pontas, canais, produção
natural, reino animal, reino vegetal, reino mineral, curiosidades
naturais, pontes passagens e águas termais.
Na parte política, o autor destacou os seguintes pontos:
população, divisão político-administrativa, governo municipal, divisão
municipal, divisão judiciária, ministério público, comarcas, termos,
juízes de paz, distritos, tribunais, divisão policial, distritos policiais,
força pública, divisão eleitoral, representação federal, divisão
eclesiástica, instrução pública, navegação, praticagem5, viação. Ainda
sobre a questão dos limites entre Bahia e Sergipe. Traduziu diversas obras de
Geografia do inglês para o português: Geologia cretácea e terciária do Brasil,
Geografia Classica de H. F.Tozer, publicada em 1907 pela Typographia do Estado
de Sergipe, com 172 p. A primeira tradução dessa obra saiu no rodapé de “O
Estado de Sergipe” de 27/10/1906 a 16/01/1907. Traduziu também a Geographia
Physica de Archibal Geikie e a Geographia Physica de Sir George Grore
(inéditas) (GUARANÁ, 1926, p. 216-218).
5 “A praticagem, montada na forma da lei presta importante serviços à navegação,
dispondo de um pessoal habilitado para prevenir os desastres marítimos” (LISBOA,
1897, p. 58).
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nesse segmento, incluiu todo o conteúdo referente à agricultura,
engenho central6, algodão, café, fumo, cacau, mamona, baunilha,
coco, mandioca, comércio, exportação, importação, indústrias, tecidos
e fiação, fábricas de óleo, saboarias, outras indústrias, finanças, o
futuro.
Na parte topográfica os conteúdos foram organizados de
acordo com as cidades – Aracaju: praças, ruas, edificação, edifícios
públicos, prédios estaduais, comércio, higiene, população, água
potável, fontes públicas, teatro público, cemitério, lazareto, imprensa,
arrabaldes. Laranjeiras - posição, clima salubridade, território,
agricultura, comércio, população, porto, prédios, praças e ruas,
município, comarca, instrução pública, telégrafo, habitantes.
O autor utilizou o mesmo nível de descrição de Aracaju, para as
cidades de Maruim, São Cristóvão, Estância, Lagarto, Simão Dias,
Itabaiana, Riachuelo, Capela, Propriá, Porto da Folha e não deixou de
se reportar às vilas de Socorro, Santo Amaro, Itaporanga, Rosário,
Vila Nova, Gararu, Pacatuba, Aquidabã, Divina Pastora, Siriri, Nossa
Senhora das Dores, Japaratuba, Santa Rosa, Carmo, Campo do Brito,
Cedro, São Paulo, Cristina, Santa Luzia, Espírito Santo, Arauá,
Itabaianinha, Boquim, Campos e aos povoados. Dos povoados citou
os mais importantes e destacou a cidade em que os mesmos estavam
vinculados.
Por último, no aspecto topográfico, o autor fez uma junção de
alguns aspectos tratados na primeira e na segunda partes, referente a
cada cidade e aos seus povoados e construiu uma espécie de
Geografia Geral de cada lugar, seguindo a mesma ordem estabelecida:
física, política e topográfica.
Nessa análise, é importante perceber que a produção do livro
do professor Lisboa (1897), carrega o discurso republicano e sendo a
“República a encarnação do progresso” era evidente que Sergipe,
sendo um Estado promissor, como mostrou nas três partes do seu
impresso (física, administrativa e política), teria um futuro muito
próspero.

“O estado possue um belíssimo engenho central no uberrimo centro agricola do
Riachuelo. Este engenho montado com todo esmero, vae conseguindo magníficos
resultados, produzindo na ultima safra 2.400.000 kilog. de assucar ou 40.000 saccos
[...]” (LISBOA, 1896, p. 59-60).
6
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Figura 02 - Parecer de Aprovação da Chorographia de Sergipe de Luis Carlos da
Silva Lisboa, pelo Conselho Superior da Instrução Pública.
Fonte: Acervo do Gabinete de Leitura de Maroim
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Essa previsão de um futuro promissor, o autor expressou na
sua Chorographia do Estado de Sergipe, ao final da sua parte
“política”, condicionando-o a exploração das riquezas naturais, que,
segundo o professor estavam presentes nos três reinos da natureza:
animal, vegetal e no mineral.
No reino animal o autor citou além do “bovino, muar, cavallar,
caprino, lanigero e suíno” (LISBOA, 1897, p. 37), citou também s
animais e aves silvestres, besouros, peixes e camarões. No reino
vegetal, o autor ressaltou que nas nossas matas “aprumam-se arvores
de todas as qualidades [...] as arvores fructiferas são innumeráveis [...]
e os cereaes são abundantes em todas as localidades” (LISBOA, 1897,
p. 38). No reino mineral, o autor destacou que “[...] o subsolo
sergipano occulta riquezas incalculáveis [...]”. “O estado é riquíssimo
em minerais de todas as qualidades. O ouro, a prata e os diamantes”
(LISBOA, 1897, p. 37).
Assim, ao final da parte política, o professor Lisboa anunciou,
num tom narrativo o futuro de Sergipe. Citou as principais atividades
que pareciam encadeadas evolutivamente até chegar a um ápice que
era o desenvolvimento.
Lisboa deixou claro que o futuro promissor do Estado de
Sergipe estava condicionado à solução de alguns problemas como: a
exploração das riquezas naturais, formação de mão-de-obra para a
lavoura, pois à época reclamava-se da carência de trabalhadores para a
agricultura; a ampliação do comércio aliado ao desenvolvimento dos
meios de transportes e o desenvolvimento das indústrias:
O estado, logo que sejam desenvolvidos os
elementos de sua riqueza natural; sendo dotada á
lavoura com braços úteis para o trabalho, por
intermédio da immigração; alargado o commercio
com o estabelecimento da navegação directa com
a Europa; facilitado o transporte interno por
meio de uma estrada de ferro e uma navegação
fluvial regular; melhorado o estado de sua barra
principal; ligados os seus rios por canaes
convenientes; hade necessariamente prosperar
porque é imensamente rico e apto á introdução
de todas as industrias. Isso succederá em um
futuro não muito remoto, porque a república é a
encarnação do progresso (LISBOA, 1897, p. 71).
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Essa concepção de um futuro seguro cheio de forças positivas,
no qual haveria uma evolução dos setores primário, secundário e o
terciário, os quais estavam atrelados ao desenvolvimento dos níveis
econômicos, políticos e sociais do Estado de Sergipe, foi inculcada
para os nossos estudantes, através do livro didático do professor Luis
Carlos da Silva Lisboa.
É importante considerar nessa discussão que em função do
interesse republicano de se construir, através da instituição escolar, a
sedimentação e legitimação do novo regime da nação brasileira, o
livro didático foi visto como difusor dos ideais republicanos,
inculcando hábitos e comportamentos necessários àquela
sedimentação e legitimação.
Considerando o novo regime, Souza destacou a utilidade da
Geografia no período de 1890 – 1920: A Geografia possibilitaria ao
aluno a amar a pátria, conhecer tanto suas glórias e os seus heróis,
cujas virtudes deveriam servir de modelo, como as suas grandezas e
riquezas naturais. Assim à “Geografia foi dada à mesma utilidade
prática: conhecer e amar a pátria e no futuro defendê-la” (SOUZA,
1998, p. 179).
Desse modo, a Chorographia do Estado de Sergipe
possibilitou ao aluno o conhecimento da sua terra, através dos
aspectos físicos, políticos e topográficos, cumprindo desse modo a
função defendida por Souza que era o conhecimento da sua terra,
suas glórias e suas virtudes.
3 A GEOGRAFIA DE SERGIPE
A ideia de um futuro promissor, ainda permaneceu em 1966,
quando o professor Acrísio Tôrres Araújo lançou a sua Geografia de
Sergipe. O autor nasceu a 10 de abril de 1931, em Crateús - Ceará.
Formou-se em Direito em 1955, em Fortaleza, Ceará. Mudou-se para
Aracaju em outubro de 1963 e permaneceu até 1974, quando se
mudou para Brasília, onde vive atualmente. Lecionou em vários
colégios de Aracaju, ao tempo em que escreveu diversos livros
didáticos de Geografia de Sergipe e História de Sergipe, peças teatrais
para uso das escolas primárias e artigos em jornais sobre política,
educação. Hoje coordena o projeto: Voltaire Vive, para a editora
Martins Fontes, leciona a disciplina Oratória Forense na UNB e está
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revisando a sua coleção de livros didáticos de História de Sergipe e de
Geografia de Sergipe, para o ensino primário.
A Geografia de Sergipe, do professor Acrísio Tôrres Araújo
antes de ser publicada, também recebeu elogios e críticas da imprensa
sergipana, que registrou as configurações sociais próprias do final dos
anos de 1960, (Figura 03).
O autor comentou, em entrevista que: “[...] todos os jornais, os
de Aracaju, e os do interior, Estância, sobretudo, Própria, etc.,
noticiaram a publicação de meus livrinhos para o primário”
(Informação verbal)7, pois até aquele momento “[...] nenhum livro de
Geografia de Sergipe era utilizado nas escolas; a minha Geografia de
Sergipe passou a ser utilizada por alunos e, em geral, por professores”
(Informação verbal)8.
Este livro trouxe o conteúdo descritivo dos rios, tipos
climáticos, relevo, ilhas e ainda abordou o conteúdo de natureza
histórica. Nas páginas iniciais da obra, o autor enfatizou o papel da
família e do professor na educação das crianças e ainda destacou a
função da escola, como responsável pela preparação da criança para a
vida, para o futuro, para a sua profissão, contribuindo dessa maneira,
para o progresso da nação.
Nas observações sobre o conteúdo da obra, identifiquei três
partes, assim como no livro do professor Lisboa (1897): Sergipe
Físico, Sergipe Político, Sergipe Econômico. A primeira parte está
dividida em 07 itens: localização de Sergipe no Brasil, os limites, o
relevo, o clima e a vegetação, os rios, as lagoas e ilhas e as regiões do
Estado. A segunda parte está dividida em 06 itens: ocupação do
território sergipano, evolução política, organização administrativa, a
instrução em Sergipe, Aracaju como capital do Estado e os
municípios mais importantes. A terceira parte é a mais longa,
contendo 13 itens, relacionados aos seguintes produtos agrícolas: a
cana-de-açúcar, o coco, o arroz e o milho, o algodão; destacam-se
também a produção animal, a extrativa e a industrial; os recursos do
subsolo, a vida comercial; os serviços de comunicação, as vias de
transportes e a rede elétrica. Através dos tópicos: Sergipe físico,
Sergipe político e Sergipe econômico, o professor Acrísio mostrou as
potencialidades do nosso Estado.
7

ARAÚJO, Acrísio Tôrres. Entrevista escrita concedida à autora. Brasília, 20
de julho de 2003.
8
Idem, ibidem.
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Figura 03. Capa da 4a edição da Geografia de Sergipe de Acrísio Tôrres Araújo
Fonte: Acervo particular da autora
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Assim como no livro do professor Lisboa, o conteúdo é
apresentado de forma evolutiva que se inicia com o Sergipe físico,
onde o autor realçou o relevo, os rios e as regiões do estado. No item
Sergipe político, o autor partiu de um enfoque histórico, iniciando
pela ocupação do território; mostrou todos os dirigentes e
demonstrou a organização administrativa do Estado de Sergipe e as
cidades mais importantes começando pela capital do Estado. Na parte
relativa à economia de Sergipe, o autor tratou inicialmente dos
produtos agrícolas e da produção animal, em seguida tratou da
atividade extrativa e industrial. Depois enfatizou a atividade comercial
de comunicação e de transporte. No mesmo tom narrativo do
professor Lisboa e com explicações diminutas citou as principais
atividades que pareciam encadeadas sucessivamente.
Em todo o livro, o autor mostrou para os alunos da década de
1960 as diversas grandezas e possibilidades futuras do nosso Estado.
Revelou explicitamente, em sua última página, “O futuro de Sergipe”,
para o aluno não esquecer, que a sua amada terra lhe guardava um
bom futuro.
Esta última lição é entremeada de um discurso que exalta a
perspectiva de um futuro glorioso, “bom e seguro” para os infantes
sergipanos. Considerando as diferentes condições sociais e
econômicas dos anos de 1960 em relação a 1896, o professor Acrísio
manteve o seu discurso afinado com o do professor Lisboa.
O professor Acrísio atrelou o desenvolvimento de Sergipe à
extração das riquezas naturais, uma vez que o Estado tem o subsolo
muito rico em petróleo, sal gema, potássio e mármore. Mostrou a
probabilidade de desenvolvimento de indústrias ligadas à extração
daqueles minérios. E destacou ainda, a criação da Universidade
Federal de Sergipe como um item indispensável para a elevação do
nível cultural do povo sergipano:
Estado pequeno, no entanto está reservado a
Sergipe um grande futuro. E, desta forma, dias
bem melhores para a sua população.
[...] admite-se que Carmopólis venha a produzir
diariamente 30 mil barris de petróleo. Como se
vê, isso significa que o petróleo fará jorrar
progresso sôbre Sergipe.
Indústrias de sal-gema, de potássio, de cimento
de mármore e outras apresentam amplas
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possibilidades de desenvolvimento. E, como
conseqüência, mais alto do nível cultural, patente
no esfôrço pela criação da Universidade Federal
de Sergipe.
Há, por conseguinte, razões suficientes para
acreditarmos num futuro bom e seguro para
Sergipe. Um futuro em que todos os sergipanos
possam ter uma vida melhor, mais igual e mais
justa.
Tornemos melhores ainda êsses dias que hão de
vir para Sergipe, pelo preparo mais completo
possível das crianças sergipanas. Pois, a elas
caberá maior responsabilidade na grande obra
empreendida pelos pais e por aquêles que dirigem
êste pequeno Estado (ARAÚJO, 1966, p. 04).

Como se pode observar, todo esse discurso é recheado de um
sentido de amor a terra e de nacionalidade influenciando as crianças
sergipanas - homens do futuro - a defender a sua terra, e mais tarde
assumir as atividades políticas do seu Estado.
Assim como Souza, Baía Horta (1994) destacou a utilidade da
disciplina Geografia dentro da orientação nacionalista-patriótica no
governo de Getúlio Vargas, no período de 1930 a 1945, quando
enfatizou que os valores nacionalistas e patrióticos deveriam ser
transmitidos às crianças desde a tenra idade, e os livros didáticos de
Geografia produzidos nesse tempo foram portadores dessa ideologia,
levando aos escolares a ideia de amar a pátria acima de tudo Não
obstante o período estudado por Baía Horta não permitir
comparações com o período estudado, é importante perceber a força
da ideologia patriótica proposta no Governo de Getúlio Vargas no
período de 1930 a 1945, que permeou o discurso do livro didático de
Geografia de Sergipe produzido em 1966. Imbuído desses valores, o
conteúdo desse livro possibilitou ao aluno fazer uma descrição dos
aspectos físicos, políticos e econômicos. Foi assim que os alunos
desse período estudaram os lugares onde os acontecimentos
históricos foram produzidos.
Luis Carlos da Silva Lisboa e Acrísio Tôrres Araújo
profetizaram em épocas distintas, sobre o “futuro” do nosso Estado.
Inculcaram para os escolares sergipanos, através de seus livros
didáticos, a ideia de um futuro promissor para todo cidadão sergipano
que estivesse sob as luzes da instrução, pois o “[...] discurso
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civilizador valorizava a escola como sendo a agência destinada, por
excelência, ao cultivo das grandes virtudes, ao fortalecimento dos
espíritos, à formação do homem do futuro, o homem consciente”
(NASCIMENTO, 2001, p. 16).
Outro elemento significativo que deve ser pontuado na análise
das duas obras citadas é a força do pensamento evolucionista de
Spencer9. Autor de um sistema organicista e evolucionista de
interpretação do universo, Spencer baseou-se no princípio da
evolução antes mesmo do próprio Darwin.
Spencer observou que havia uma Lei universal que rege todos
os fenômenos. Assim, a evolução é entendida como a manifestação
de um ser absoluto que ele denominou de Incognoscível ou Força.
Partindo desse entendimento, Spencer definiu as principais
características da evolução: A primeira é a passagem de uma forma
menos coerente para a uma forma mais coerente (por exemplo, o
sistema solar, que se originou de uma nebulosa). A segunda
característica fundamental é a de que a evolução representa a
passagem do homogêneo ao heterogêneo, do menos complexo ao
mais complexo, do menos adaptado ao mais adaptado. A terceira
característica da evolução é que ela é a passagem do indefinido ao
definido, como no caso da passagem de uma tribo selvagem para o
estágio civilizado, onde tarefas e funções estão claramente
especificadas.
Spencer nega a existência de um ponto final na evolução;
segundo ele, todo equilíbrio é apenas um ponto de partida para nova
9Herbert

Spencer (1820-1903) nasceu na Inglaterra. Estudou matemática e ciências,
tornando-se engenheiro. Porém, sempre mostrou predileção pelas ciências sociais e
a elas dedicou-se. Foi o maior representante do positivismo, corrente filosófica
fundada por Augusto Comte, que teve suas repercussões na pedagogia.
Em sua principal obra, Educação intelectual, moral e física, Spencer acentuou o
valor utilitário da educação e mostrou que os conhecimentos mais importantes são
os que servem para a conservação e a melhoria do indivíduo, da família e da
sociedade em geral. A educação, para ele, consistia em obter preparação completa
do homem para a vida inteira. Em geral, o objetivo da educação devia ser adquirir,
do modo mais completo possível, os conhecimentos que melhor servissem para
desenvolver a vida intelectual e social em todos os seus aspectos. Os que menos
contribuíssem para esse desenvolvimento podiam ser tratados superficialmente.
Influenciado pelas ideias naturalistas de Rousseau, deu grande importância à
educação física e ao estudo da natureza. Spencer foi um dos maiores representantes
da pedagogia individualista. Para ele, a filosofia representava o conhecimento
totalmente unificado de toda a realidade.
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desintegração e, por isso, todo o universo se acha submetido a uma
mudança perpétua. Spencer aplicou a lei da evolução a todos os
domínios da realidade, particularmente à Biologia, à Psicologia, à
Ética e à Sociologia.
Acrescento que as concepções de Spencer compuseram o
ambiente em que floresceu posteriormente, o patriotismo e o
nacionalismo. Desse modo, Spencer influenciou muitos autores de
livros didáticos do século XIX e do XX.
Os discursos da Chorographia do Estado de Sergipe e da
Geografia de Sergipe, mesmos produzidos em épocas distintas, não
permitindo comparações entre as obras estão impregnados dessa
força evolutiva, que parte do menor, para o maior, do atrasado, para o
desenvolvido.
O quadro a seguir (01), além de mostrar os conteúdos a ordem
em que os mesmos deveriam ser ministrados, em cada época, revela
também como a lei da evolução alcançou todas as três partes (física,
política e topográfica/econômica) dos impressos analisados.
Chorographia do Estado de
Sergipe/1896
Parte Physica de Sergipe
Situação, limites, área territorial,
litoral, clima, salubridade, aspecto
físico, zonas, natureza do solo,
serras, morros, ilhas, rios, bacias,
barras, baías, portos, enseadas,
lagos, lagoas, faróis, lagunas,
ventos reinantes, dunas, cabos,
pontas, canais, produção natural,
reino animal, reino vegetal, reino
mineral, curiosidades naturais,
pontes passagens, águas termais.
Parte Política
População,
divisão
políticoadministrativa,
governo
municipal, divisão municipal,
divisão
judiciária,
ministério
público, comarcas, termos, juízes
de paz, distritos, tribunais, divisão

Geografia de Sergipe/1966
Sergipe físico
Sergipe no Brasil, Limites de
Sergipe, Relevo de Sergipe, Clima
e vegetação Rios de Sergipe
Lagoas e ilhas
As regiões de Sergipe.

Sergipe político
A ocupação de Sergipe
A evolução política
A organização administrativa
A instrução em Sergipe- Aracaju,
a capital e os Municípios mais
importantes.
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policial, distritos policiais, força
pública,
divisão
eleitoral,
representação federal, divisão
eclesiástica, instrução pública,
navegação, praticagem, viação,
agricultura, engenho central,
algodão, café, fumo, cacau,
mamona,
baunilha,
coco,
mandioca, comércio, exportação,
importação, indústrias, tecidos e
fiação, fábricas de óleo, saboarias,
outras indústrias, finanças, o
futuro.
Parte Topographica-cidades
Aracaju: praças, ruas, edificação,
edifícios
públicos,
prédios
estaduais, comércio, higiene,
população, água potável, fontes
públicas,
teatro
público,
cemitério, lazareto, imprensa,
arrabaldes. Laranjeiras - posição,
clima salubridade, território,
agricultura, comércio, população,
porto, prédios, praças e ruas,
município, comarca, instrução
pública, telégrafo, habitantes.
O autor utilizou o mesmo nível
de descrição para as cidades de:
Maruim, São Cristóvão, Estância,
Lagarto, Simão Dias, Itabaiana,
Riachuelo, Capela, Propriá, Porto
da Folha. Vilas: Socorro, Santo
Amaro, Itaporanga, Rosário, Vila
Nova,
Gararu,
Pacatuba,
Aquidabã, Divina Pastora, Siriri,
Nossa Senhora das Dores,
Japaratuba, Santa Rosa, Carmo,
Campo do Brito, Cedro, São
Paulo, Cristina, Santa Luzia,
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Sergipe Econômico
A cana de açúcar
A cultura do coco
Arroz e o milho
A cultura do algodão
A produção animal
A produção extrativa
A produção industrial
Recursos do subsolo
A vida comercial
Serviços de comunicação
As vias de transportes
A rede elétrica
O futuro de Sergipe

GEONORDESTE, Ano XXI, n.1

Vera Maria dos Santos

128

Espírito
Santo,
Arauá,
Itabaianinha, Boquim, Campos.
Povoados: no termo da capital
(Sacco); no termo de São
Cristóvão (Pedreiras, Pedrinhas,
Rio Comprido, Pau Grande,
Pitanga,
Atalaia-barroso,
Mosqueiro,
Bacupary,
Água
azeda; no termo de Socorro
(Sobrado, Taiçoca, Calumby); No
termo de Itaporanga (Sapé,
Collegio, Lagoa bonita, Sacco);
No termo de Maroim (Caetetu,
Outeiros, Matta, Porto das redes,
Santa Cruz do Siebra); No termo
de Laranjeiras (Mussuca, Pedra
Branca, Bom Jesus, Taboquinha,
Jurema, Cabuta, Cangaleixo,
Sapucary); no termo de Santo
Amaro (Barra dos Coqueiros,
Curral
do
meio,
Barreta,
Curralinho, Aldeia, Porto grande);
no termo de Rosário (Aguada,
Marcação);
no
termo
de
Japaratuba (Maribondo, Saúde,
Formigueiro, Aningas, Camarão,
Neves; no termo de Capella
(Pedras, Estreito, São Pedro,
Fazendinha, Taboleiro, Miranda);
no termo de Nossa Senhora das
Dores (Borda da Mata, Volta,
Tapagem, Cumbe); no termo de
Riachuelo (Guimardia, Malhador,
roque Mendes, Sapo torto,); No
termo de Divina Pastora (Sacco
do Bomfim); no termo de Siriry
(gentio pequeno, Itaparaguá,
Lagoa grande, Taboleiro largo,
Morte, Fazendinha, Boa vista); no
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termo de Itabaiana (Várzea do
gama, Macambira, Pedra Mole,
Areia Branca, Gandu, Sacco do
ribeiro, Terra vermelha, Olhos
d’agua, Campo grande, Santa
cruz, Cajueiro); no termo de
Simão Dias (Carahybas, Santa
cruz); no termo de Lagarto (Boa
vista, Tanque Tanque, Brejo,
Santo Antonio); no termo do
Riachão (Tanque novo, Samba,
Lagoa vermelha); no termo de
Campos (Poço verde, Jabebery,
Borda, Maricota, São Vicente); no
termo da Estância (Sacco do rio
Real, Porto fundo, Porto da
farinha); no termo de Christina
(Umbaúba,
Campinhos); no
termo do Arauá (Casa caiada); no
termo de Santa Luzia (Amargosa,
Priapu); no termo do Espírito
Santo (Pilar, Hospício, Passagem
das pedras); no termo de
Itabaianinha (Geru, Joazeiro,
Collegio, Pedrinhas); no termo de
Villa-Nova, Brejo grande, Ilhas
dos bois, Carrapicho, pindoba,
Brejão, Serrão, Aroeiras, Saúde,
Santo Antonio da porteira, Várzea
grande); no termo de Própria
(Amparo,
Vesgueiro,
Telha,
Malhada dos bois, Tamanduá,
Sítio do meio); no termo de
Pacatuba (Jaboatão, ladeiras,
Lagamar, Lagoa do Matto, Poxim,
Estiva funda, Estiva das anhumas,
Porto Teixeira, Tatu, Fazenda
nova, Santa Anna, Tabuleiro,
Sabugado, Silveira, Passagem
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grande); no termo de Gararú
(Genipatuba,
Intans,
Bom
sucesso, Escurial, Três irmãos,
Boa vista,); no termo de Porto da
Folha (Ilha do ouro, Belmonte,
São Pedro, Curituba, Araticum,
Poço
redondo,
Canindé,
Curralinho)
Quadro 01. Conteúdos dos livros de Chorographia do Estado de
Sergipe e de Geografia de Sergipe
Fonte: Livros de Chorographia do Estado de Sergipe/1896 e de
Geografia de Sergipe/1966
4 CONCLUSÃO
Entremeados de ideias evolutivas que levariam ao
desenvolvimento ou à civilização do Estado de Sergipe, a
Chorographia do Estado de Sergipe produzida em 1897, pelo
professor Luis Carlos da Silva Lisboa e a Geografia de Sergipe
produzida em 1966, pelo professor Acrísio Tôrres Araújo circularam
em nossas escolas, vulgarizando o discurso do progresso do nosso
Estado.
Em diferentes épocas, (1897 e 1966), os impressos analisados
veicularam os padrões estabelecidos socialmente e desse modo,
disseram aos seus pequenos leitores como seria “o futuro de Sergipe”.
Assim, profetizaram o futuro de Sergipe e garantiram aos seus
pequenos leitores que, estudando, eles seriam cidadãos dóceis,
obedientes e patriotas – seriam “alguém no futuro”.
Enfim, os livros escolares são fontes privilegiadas de estudo,
uma vez que oferecem condições para uma análise não somente dos
conteúdos pedagógicos, mas das atividades, dos exercícios propostos
e da sua materialidade, permitindo assim, vislumbrar a configuração
dos saberes escolares e os diferentes sujeitos envolvidos na tarefa
disciplinadora.
Ressalto que este artigo mostra apenas um viés da história social
do uso do livro didático, pois os aspectos aqui abordados não
esgotam as possibilidades da existência de outros olhares sobre os
livros estudados.
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RESUMO
O estudo analisou a ocorrência de homicídios em Aracaju, por bairro,
no período de cinco anos, buscando fatores relacionados à sua
ocorrência e localização espacial. Foram utilizados dados de várias
fontes, especialmente da Coordenação de Estudos e Pesquisas
(CODEP) da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE).
Analisando os dados processados e mapeados, observa-se uma grande
1
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heterogeneidade entre os resultados registrados para os diferentes anos
do período 2004 a 2008. São apresentadas análises de estatística
descritiva, gráficos e mapas com detalhamento de ocorrências por
bairro nos diferentes anos.
Palavras-chave: Distribuição espacial; Violência; Aracaju.
ABSTRACT
The study analyzed the occurrence of homicides in Aracaju, by district,
in a period of five years, searching for factors related to its occurrence
and spatial location. Data from various sources, especially the
Coordination of Studies and Research (CODEP) of the Public Safety
Department of Sergipe (SSP/SE) were used. Analyzing the data
processed and mapped, there is a large heterogeneity between the
results reported for different years in the period 2004 to 2008. Analysis
are presented in descriptive statistics, charts and graphs detailing
occurrences by district in different years.
Keywords: Space distribution; Violence; Aracaju.
RESUMEN
El estudio analizó la incidencia de los homicidios en Aracaju, por
barrio, en un período de cinco años, en busca de factores relacionados
con su aparición y ubicación espacial. Los datos de diversas fuentes,
especialmente la de la Coordinación de Estudios y de Investigación
(CODEP) del Departamento de Seguridad Pública del Estado de
Sergipe (SSP/SE). La análise de los datos procesados y mapas, indican
una gran heterogeneidad entre los resultados anuales comunicados en
el período 2004 a 2008. Análisis se presentan en la estadística
descriptiva, tablas y gráficos detallando los eventos por barrio en años
diferentes.
Palabras claves: Aracaju
1 INTRODUÇÃO
A sociedade brasileira, assim como as sociedades de quase todos
os países, vem assistindo o crescimento da violência e a impotência das
instituições para refrear esse avanço. Mas o aumento da violência na
sociedade brasileira vem se dando em ritmo tão acelerado nos últimos
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anos que fez com que ela se tornasse conhecida como uma das
sociedades mais violentas do mundo.
No Brasil o aumento da violência vem sendo atribuído a um
grande conjunto de fatores, dentre os quais se destacam a desigualdade
social, a desagregação social, a corrupção de valores morais, a omissão
e a impunidade. Esse conjunto de fatores, aliado a muitos outros,
especialmente no ambiente urbano, reflete desrespeito à legislação
vigente, aos sistemas executivo, legislativo e judiciário e, em última
análise aos direitos humanos em todas as suas esferas.
A grande maioria dos estudiosos da violência afirma que ela deve
ser combatida, sempre que possível, com medidas preventivas e, para
isso, é necessário conhecer a sua evolução e fatores relacionados à sua
incidência, além do tipo de violência, local de ocorrência e outros
fatores relacionados direta ou indiretamente à sua prevalência. Esse
conhecimento pode proporcionar o planejamento e a execução de
ações que tenham o potencial de evitar essas ocorrências indesejadas
ou, pelo menos, de diminuir o número de ocorrências e seus reflexos.
Essa orientação está contemplada pelo “Guia para prevenção do crime
e da violência”, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que
preconiza ser necessário sistematizar alguns princípios básicos que
devem ser considerados, entre os quais merecem destaque:
3 - A necessidade de se contar com uma boa base de dados para
a produção de um diagnóstico correto a respeito da natureza e da
dimensão dos problemas a serem enfrentados quanto à segurança
pública em cada local.
4 – A aposta em favor de uma estratégia de prevenção da
criminalidade e da violência que deve orientar todos os esforços e
constituir a racionalidade dos Planos Municipais de Segurança.
5 – A necessidade de romper o isolamento das iniciativas em
segurança pública para que se trabalhe a partir de uma rede de atores
sociais, desde as agências públicas de policiamento e os diferentes
serviços oferecidos pelo estado, até as agências privadas e os próprios
cidadãos” (SENASP, p. 2).
A região urbana de Aracaju, embora seja conhecida por ter
qualidade de vida superior à grande maioria das zonas urbanas do país,
vem sofrendo com o recrudescimento da violência, em todas as suas
formas. Mas essa área urbana, de porte médio e com população
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inferior a um milhão de pessoas, apresenta potencialmente maior
facilidade de controle social e, portanto, da violência. Assim, essa
tendência de aumento da violência pode e deve ser revertida, através
do conhecimento sistematizado da violência e dos fatores causais
associados, que possa embasar adequadamente o planejamento de
ações preventivas.
Este estudo consiste em uma primeira abordagem da análise da
violência na zona urbana de Aracaju, buscando resposta à questão:
qual a evolução dos homicídios e sua relação com o espaço geográfico
da zona urbana de Aracaju?
Foram levantados dados de várias fontes, especialmente da
Coordenação de Estudos e Pesquisas (CODEP) da Secretaria de
Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE). As informações foram
processadas com uso de estatística descritiva, cálculo da amplitude total
de variação, montagem de classes (no máximo 6 classes por tipo de
variável) e plotagem em mapa da zona urbana, conforme a divisão de
bairros adotada pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura
Municipal de Aracaju.
2 VIOLÊNCIA E AMBIENTE URBANO
As condições ambientais - sendo ambiente entendido de forma
ampla, como a interação sociedade e natureza, condições do meio
urbano, clima e outros – vêm mudando cada vez mais rapidamente e
provocando reflexos a nível planetário, embora com direções e
intensidades diferentes, afetando não apenas o ambiente natural, mas,
cada vez mais intensamente, o ambiente construído e as relações
sociais.
No século XXI, outro problema veio agravar a situação de
concentração da riqueza já em processo nos séculos anteriores: a
globalização da economia trouxe uma concorrência a nível mundial
prejudicando um grande conjunto de países e, em especial, a classe
trabalhadora, que está perdendo os direitos conquistados ao longo de
séculos de luta. Paul Singer (2003), em sua obra “Globalização e
Desemprego: diagnósticos e alternativas”, aponta a precarização do
emprego como um dos principais reflexos da globalização da
economia. Situações como a do trabalhador que abre mão dos seus
direitos em troca de permanecer empregado bem como a substituição
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do emprego formal por emprego informal – ou seja, sem registro e,
portanto, sem direitos legais – constrói novas realidades. Singer
comenta sobre essa questão: “Pode-se considerar a exclusão do
emprego formal como sendo um dos mais importantes processos da
exclusão social. (p. 115)”. Mas, vários outros autores consideram que a
tese da relação direta entre violência e desigualdade de distribuição de
renda ou exclusão econômica não é suficiente para explicar o
fenômeno da violência crescente e cada vez mais perversa (BEZERRA
JÚNIOR, 2006).
Outro fator, aliado à precarização do emprego e do desemprego
é a questão psicológica, que leva à desesperança e, potencialmente, a
comportamentos que normalmente não ocorreriam. A esse respeito
vale salientar a colocação de Viviane Forrester de que o desemprego
gera marginalização que não mais é provisória:
Ele é objeto de uma lógica planetária que supõe a supressão
daquilo que se chama trabalho, vale dizer, empregos. [...] Resulta daí a
marginalização impiedosa e passiva do número imenso, e
constantemente ampliado, de “solicitantes de emprego”[...]
(FORRESTER, 1997, p.10-11).
No Brasil, essas condições, embora presentes, não parecem ser
determinantes da violência, pois esta não é fenômeno recente. Adorno
(2003) relata resumidamente a evolução das diferentes formas de
violência, praticamente desde o início do Brasil colônia, quando a
violência esteve incorporada no cotidiano da sociedade brasileira,
apresentando-se como instrumento de solução para os conflitos.
Recentemente estão crescendo, em todo o mundo, os índices de
violência urbana, aqui entendida como o fenômeno social de
comportamento transgressor e agressivo ocorrido em função do
convívio urbano, e que tem suas raízes nos valores sociais, culturais,
econômicos, políticos e morais da sociedade. Assim, sociedades com
tradição cultural de violência, grandes disparidades sociais e
econômicas, divisões étnicas conflituosas mesmo que não declaradas,
mau funcionamento de mecanismos de controle social, político e
jurídico, são mais propícias ao recrudescimento da violência urbana e
suas manifestações mais extremadas.
No Brasil, muitos são os estudos sobre a violência, quase sempre
vinculando condições sociais e econômicas como fatores causais. O
Centro de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEVGEONORDESTE, Ano XXI, n.1
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USP) apresenta vários estudos relacionando qualidade de vida, exclusão
sócio-econômica, violação dos direitos humanos, desigualdade social
que, direta ou indiretamente vinculam a ocorrência da violência a bases
territoriais, como o é caso do artigo “Direitos humanos e violência. A
geografia do crime e a insegurança na cidade de São Paulo e na região
metropolitana de São Paulo”, de L. A. F. de Souza (2002)
Mas é necessário que outras causas potenciais sejam buscadas,
relacionadas não apenas a alterações da sociedade, mas a alterações de
um conjunto de fatores, onde se incluem os de localização relativa e
vizinhança, que favorecem a interação de fatores que, direta ou
indiretamente associados, podem favorecer a ocorrência de atos de
violência. É o que Beato Filho (2002) chama de ambiente de
oportunidades que se relacionam com a incidência de crimes, mantém
correlação espacial e, portanto, se vinculam à base geográfica.
O conhecimento situacional-ambiental em estudos sobre
criminalidade urbana é também alvo de estudos do Centro de Estudos
de Criminalidade e Segurança da Universidade Federal de Minas
Gerais, onde várias são as dissertações e monografias que tratam de
abordagens que fogem à restrição da abordagem causal, por
considerarem a interveniência de fatores espaço-temporais, como o
estudo “Criminalidade urbana violenta: uma análise espaço-temporal
dos homicídios em Belo Horizonte” (SILVA, s/data) e “Coesão social,
desordem percebido e vitimização em Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brasil” (SILVA, 2004).
Além disso, como os fatores intervenientes estão vinculados às
especificidades de cada lugar, é necessário que sejam feitos estudos
sistemáticos voltados para cada área/região específica, para o
conhecimento da evolução da violência em cada lugar e seu diagnóstico
atual. Dessa forma é possível não apenas conhecer o processo que
levou ao presente, mas que a situação atual possa ser constantemente
monitorada através da atualização periódica dos dados, o que permite a
análise do presente e as tendências futuras a curto, médio e longo
prazos. Esse monitoramento permite, também, que providências sejam
tomadas para a solução dos problemas de cada lugar e seja feita a
avaliação dos resultados conseguidos com o desenvolvimento das
ações (FERREIRA, 2001).
O estudo das relações entre violência e ambiente vem sendo
desenvolvido por várias equipes de pesquisadores, especialmente em
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grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
Recife. Mas praticamente não existem estudos de regiões
metropolitanas de porte relativamente pequeno, como Aracaju, onde o
conhecimento das relações da violência com diferentes grupos de
fatores sócio-ambientais poderá permitir o estabelecimento de novas
teses quanto à violência urbana em regiões metropolitanas com
reduzido volume de população, abaixo de um milhão de habitantes.
3 DIVISÃO ESPACIAL DOS HOMICÍDIOS EM ARACAJU
A distribuição dos homicídios pelos diferentes bairros de Aracaju
mostra-se bastante heterogênea para os diferentes anos do período
2004 a 2008, com flutuações anuais e nítido predomínio de ocorrência
em determinados bairros e com tendência geral de decréscimo no
número total de ocorrências.
Tabela 1. Homicídios anuais por município – Região Metropolitana de
Aracaju (2004 a 2008).
Crescimento
Ano
Número total
percentual
2004
145
2005
135
- 6,9
2006
161
19,3
2007
120
-25,5
2008
131
9,2
Total
692
- 9,7
Fonte dos dados brutos: CODEP-SSP/SE

Pode ser observado que os bairros que apresentam maior
número de ocorrências são aqueles de ocupação mais recente, ou que
tem “ilhas” de ocupação recente, com áreas de ocupação desordenada
e onde reside população de nível sócio-econômico mais baixo. De
outro lado, observa-se que os bairros de ocupação mais antiga, já
bastante consolidados e com predomínio de residências de classe
média, são aqueles que apresentam menores volumes de ocorrência.
Foi observada homogeneidade de áreas formadas por vários
bairros, ao mesmo tempo em que houve grande heterogeneidade entre
bairros limítrofes, com notável diferença de ocorrência em bairros
contíguos.
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Observando-se as figuras 1 a 5, que apresentam o mapeamento
da ocorrência dos homicídios por bairro para cada um dos anos
analisados, pode ser constatada a supremacia absoluta do bairro Santa
Maria, com alto volume de homicídios e chama a atenção o bairro
Palestina, para o qual não há qualquer registro de ocorrência neste
período de cinco anos, o que pode, hipoteticamente ser explicado pela
sua pequena área, podendo estar sendo confundido, no momento de
registro, com um dos bairros limítrofes: 18 do Forte, Santo Antonio ou
Cidade Nova.
Interessante observar que embora o bairro Santa Maria apresente
altos volumes de ocorrência de homicídios em todo o período, os
bairros limítrofes, Zona de Expansão e Aeroporto, apresentam valores
baixos. A Zona de Expansão não ultrapassou 4 homicídios por ano,
com exceção de 7 homicídios em 2007, único ano que o bairro Santa
Maria apresentou queda significativa no número de ocorrências,
passando de 32 em 2006, para 17 casos em 2007. E o bairro Aeroporto
apresentou apenas 2 homicídios, sendo um em 2007 e outro em 2008
(tabela 02).
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Figura 4 - ARACAJU

- HOMICÍDIOS 2007
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Figura 5 -ARACAJU

- HOMICÍDIOS 2008
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Tabela 2. Total anual de homicídios por bairro. Aracaju - 2004-2008
BAIRROS

2004

2005

2006

2007

2008

Palestina
São José
Cirurgia
Salgado Filho
13 de Julho
Jardins
Grageru
D.I.A./Inácio Barbosa
Farolândia
Aeroporto
Lamarão
Suíssa
Jabotiana
Luzia
Novo Paraíso
18 do Forte
Getúlio Vargas
Soledade
Santo Antônio
Pereira Lobo
América
Capucho
Industrial
José Conrado de Araújo
Ponto Novo
Coroa do Meio
Zona de Expansão
Cidade Nova
Jardim Centenário
Centro
Bugio
Siqueira Campos
Porto Dantas
Olaria
São Conrado
Atalaia

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
8
8
9
9
9
9

0
2
4
1
0
1
1
0
3
0
4
0
2
0
0
4
4
4
2
0
5
2
7
1
3
7
1
6
2
3
9
11
6
1
6
1

0
1
3
0
1
0
0
0
2
0
4
0
3
0
1
3
3
3
2
0
5
1
9
3
3
6
4
11
6
5
11
4
6
4
4
4

0
0
0
0
0
2
0
4
5
1
5
0
1
0
2
1
0
2
0
0
3
1
4
5
0
5
7
9
3
6
5
4
4
6
3
2

0
2
0
0
1
0
1
1
7
1
6
2
0
0
1
2
0
1
2
1
4
0
3
2
0
5
4
10
2
5
5
6
6
10
5
3
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20042008
0
5
7
1
2
3
2
5
17
2
20
3
7
1
5
12
9
13
9
4
20
7
27
15
10
27
20
41
18
25
38
33
31
30
27
19
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BAIRROS

2004

2005

147

2006

Santos Dumont
10
8
17
Santa Maria²
23
24
32
TOTAL
145
135
161
Fonte dos dados brutos: CODEP-SSP/SE

2007

2008

13
17
120

9
24
131

A área mais central da cidade, assim como os bairros de
ocupação mais antiga pela classe média, formam um conjunto espacial
que apresenta baixos valores de ocorrência de homicídios, muitos deles
não registrando nenhuma ocorrência na maior parte do período. Estão
nessa situação os bairros Cirurgia, São José, Salgado Filho, Grageru,
Treze de Julho, Suissa e Luzia. Ainda pode ser agregado a esse grupo, o
bairro Jardins, de ocupação bastante recente, mas com características
residenciais de classe média alta e grande crescimento vertical, com
condomínios onde o sistema de segurança é bem eficiente.
Na porção norte do município se concentram os bairros com
volumes mais significativos de ocorrências, embora não haja
homogeneidade no espaço contíguo. Os bairros Lamarão e Soledade se
destacam por apresentarem baixos valores em todo o período
analisado e o bairro Santos Dumont, por apresentar valores altos.
Na zona centro-oeste, se destacam os bairros Capucho,
Jabotiana, José Conrado de Araujo, Novo Paraíso e Ponto Novo com
valores bastante baixos e sem registro de ocorrências em alguns anos.
Esses bairros, de ocupação não muito recente, se caracterizam por
habitações de classe média e pequeno comércio.
Na zona centro-sul, onde está sediado o Distrito Industrial no
bairro Inácio Barbosa, são poucas as ocorrências, com exceção do
bairro São Conrado e, a partir de 2006, os bairros Farolândia, Coroa do
Meio, que tiveram elevação no número de homicídios.
De forma geral, os homicídios no município de Aracaju vêm
caindo a partir de 2006, com pequena mudança de padrão de
distribuição pelos bairros da cidade. Mas fica evidente a falta de
condições de segurança nos bairros de ocupação recente, Santa Maria e
Cidade Nova, que embora tenham apresentado queda entre 2006 e
2007, tiveram aumento no ano seguinte. O bairro Olaria também
merece ser citado, pois vem registrando aumento no número de
ocorrências.
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Outro dado que se mostra interessante é a idade média das
vitimas de homicídio em Aracaju, que é bastante baixa, indicando
predomínio de pessoas muito jovens. Mas não há correlação entre a
idade das vítimas e o bairro de ocorrência do homicídio, embora
mereça destaque o registro de idades mais velhas para os bairros que
apresentam menor número de ocorrência, como Grageru, Salgado
Filho, Pereira Lobo e Luzia, onde a média de idades está acima de 45
anos.
Mas isso se deve ao pequeníssimo volume de registros, pois três
desses bairros só apresentaram uma ocorrência em todo o período,
inclusive impossibilitando o cálculo do desvio padrão. Outros bairros
apresentam vítimas bem mais velhas, mas a média camufla esses
valores mais extremos, como pode ser observado pelos altos valores do
desvio padrão nos bairros Getúlio Vargas, Jardins, Cirurgia, Lamarão,
Pereira Lobo, Ponto Novo, Jardim Centenário, São Conrado, Inácio
Barbosa e Santo Antonio, todos com desvios acima de 12 anos.
Tabela 3. Idade média das vítimas de homicídio – Aracaju - 2004 a 2008
BAIRRO

Média de idades

Desvio padrão

Palestina
Aeroporto
Industrial
São José
18 do Forte
Novo Paraíso
Olaria
Porto Dantas
Cidade Nova
Jardins
Farolândia
Centro
Bugio
América
Santa Maria

--23,50
23,61
24,80
24,82
24,83
25,27
25,31
25,57
26,00
26,11
27,52
27,77
28,19
28,40

--4,95
7,84
5,07
8,41
3,97
8,00
8,33
6,31
14,14
8,27
9,55
7,64
10,21
9,91
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BAIRRO

Média de idades

Soledade
28,71
Santos Dumont
29,00
Atalia
29,17
Santo Antônio
29,33
Getúlio Vargas
30,00
D.I.A/Inácio Barbosa
30,17
José Conrado
30,33
São Conrado
30,39
13 de Julho
30,50
Suíssa
30,50
Zona de Expansão
30,70
Jabotiana
30,71
Coroa do Meio
31,22
Jardim Centenário
31,56
Siqueira Campos
31,79
Capucho
32,50
Lamarão
33,24
Cirurgia
34,00
Ponto Novo
34,60
Luzia
45,00
Pereira Lobo
45,50
Salgado Filho
50,00
Grageru
55,00
Fonte dos dados brutos: CODEP-SSP/SE
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Desvio padrão
8,06
9,29
6,68
12,36
15,20
12,34
8,89
12,17
10,61
9,19
11,76
7,16
11,78
13,44
10,36
10,88
14,99
15,51
13,10
--14,85
----

A análise da ocorrência de homicídios por comparação entre os
meses calendário dos diferentes anos do período estudado, não revelou
relação com os principais eventos ocorridos em Aracaju, aos quais a
violência poderia estar vinculada.
Quadro 1. Aracaju - Eventos que provocam a vinda de turistas, a
concentração popular e comemorações
Evento
ANOS
DATA - MÊS
LOCAL
GEONORDESTE, Ano XXI, n.1
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Pré Caju

Vila do Forró/Arraial do Povo

Forró Caju

Aracaju Moto Fest

2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
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05/02 a 08/02
13/01 a 16/01
20/01 a 22/01
18/01 a 21/01
10/01 a 13/01
10/06 a 13/06
19/06 a 29/06
16/06 a 30/06
01/06 a 29/06
01/06 a 29/06
17/06 a 29/06
17/06 a 29/06
16/06 a 29/06
15/06 a 29/06
14/06 a 29/06
--12/11 a 15/11
17/11 a 19/11
15/11 a 18/11
14/11 a 16/11

Centro
Centro
13 de Julho
13 de Julho
13 de Julho
Atalaia
Atalaia
Atalaia
Atalaia
Atalaia
Centro - Mercados
Centro – Mercados
Centro – Mercados
Centro – Mercados
Centro - Mercados
--Atalaia
Atalaia
Atalaia
Atalaia

A festa do Pré-Caju, que atrai muitos visitantes de todo o Brasil
para Aracaju, ocorreu em fevereiro de 2004 e em janeiro dos demais
anos, não podendo ser relacionada com o menor número de
homicídios em janeiro de 2004 e o maior volume em fevereiro desse
mesmo ano.
O número de homicídios dos meses de abril variam bastante,
não podendo ser relacionado com eventos que atraem multidões ou
outros que mobilizam grande número de pessoas. O mesmo ocorre
com os dados de dos meses de maio em todo o período.
Os dados relativos aos meses de junho, época das festa juninas,
também apresentam variabilidade, embora de pequeno porte e bastante
influenciada pelo pequeno volume de observações.
O mês de agosto se revela mais heterogêneos nos cinco anos,
com queda acentuada em 2005 e crescimento constante nos anos
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seguintes. Mas o mais surpreendente é a grande queda no número de
ocorrência no mês de setembro dos anos de 2005 e 2007, quando em
comparação com os demais anos. O mesmo acontece com os registros
de outubro de 2007. Não foi possível estabelecer relação dessas
quedas com eventos que podem ter ocorrido em Aracaju, mas essa é
uma indicação de novos levantamentos.
Os valores bastante superiores para os meses de outubro e
novembro de 2004 também não podem ser relacionados com a festa
de motos que ocorre geralmente neste mês, porque para o ano de 2004
não há registro de ter ocorrido a Aracaju Moto Fest. Essa análise
necessitaria de levantamento de fatores com maior minúcia, o que não
cabe neste estudo, mas pode ser contemplado oportunamente.
Analisando o total da médias por mês calendário nos anos de
2004 a 2008, observa-se haver diferenças notáveis entre os diferentes
anos e grande variação no desvio padrão, o que leva a corroborar a
idéia de falta de associação entre os homicídios e as condições sócioambientais do mês.
Outra relação analisada foi a ocorrência de homicídios segundo o
dia da semana, que evidenciou a concentração nos finais de semana em
todos os anos analisados, segundo tabelas 4 a 8. Observa-se que para
todos os anosos homicídios se concentraram nos dias de sábado e
domingo, com exceção de 2008 que apresenta um pico nas sextasfeiras.
É interessante notar que os dias de segunda-feira e terça-feira
apresentam valores menores, com exceção de 2008, quando esses
valores foram superiores aos de sábados, este, por sua vez, com atípica
queda no total de ocorrências, quando em comparação com os anos
anteriores.
Tabela 4. Homicídios por mês e dia da semana – Aracaju - 2004
Dia da
semana
Segunda
feira
Terça
feira
Quarta
feira
Quinta

Jan Fev

Mar Abr

Mai

Jun

Jul

Ago Set Out Nov Dez Total

%

0

2

0

1

2

3

0

1

1

2

6

3

21

14,8

1

1

1

0

0

2

0

2

1

2

3

2

15

10,6

0
2

2
2

0
2

1
1

0
1

0
2

2
3

0
0

1
2

0
0

0
0

2
0

8
15

5,6
10,6
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feira
Sexta
feira
Sábado

2 2
1
1
1
0
1
1
3 5
0
3
3
0
1
2
Domingo 3
4
2
1
0
5
3
2
TOTAL 11 18
6
8
7
12
10
8
Fonte dos dados brutos: CODEPE-SSP/SE

4
4
4
17

3
1
6
14

2
5
4
20

1
3
0
11

19
30
34
142

13,4
21,1
23,9
100

Os valores apresentados para as segundas-feiras, em alguns anos,
também se mostraram relativamente altos, podendo estar relacionados
com as atividades e situações de domingo, que se prolongam durante a
madrugada da segunda-feira. Mas não há regularidade nos dados para a
confirmação dessa hipótese e os valores calculados de correlação não
foram significativos.
Tabela 5. Homicídios por mês e dia da semana – Aracaju - 2005
Dia da
semana
Segunda
feira
Terça
feira
Quarta
feira
Quinta
feira
Sexta
feira
Sábado

Jan

Fev

Mar Abr

Mai

Jun

Jul

0

2

2

0

0

1

0

0

1

0

2

3

1

0

4

2

1

2

0

0

0

2

3

1

1

0

Ago Set Out Nov Dez Total

%

1

2

1

3

12

8,9

2

0

0

0

0

9

6,7

1

1

0

1

2

1

15

11,1

1

1

0

1

3

2

15

11,1

0
2
0
6

0
1
0
2

2
5
2
13

0
2
3
11

1
3
2
12

14
42
28
135

10,4
31,1
20,7
100

2
1
3
1
1
3
0
4
5
4
2
6
2
6
Domingo 5
2
3
3
1
4
3
TOTAL 15
15
16
11
12
11
11
Fonte dos dados brutos: CODEPE-SSP/SE

Tabela 6. Homicídios por mês e dia da semana – Aracaju - 2006
Dia da
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
Ago Set
Out Nov Dez Total
semana
Segunda
feira
3 1
3
1
0
1
1
0
2
1
2
5
20
Terça
1 1
0
3
0
3
1
1
1
2
0
0
13
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feira
Quarta
feira
Quinta
feira
Sexta
feira
Sábado

153

0

0

2

1

3

1

1

0

1

1

3

2

15

9,4

0

0

2

1

1

4

2

0

3

3

5

5

26

16,3

2
5
0
14

1
4
1
13

2
1
2
15

2
4
1
19

27
31
28
160

16,9
19,4
17,5
100

3 2
4
2
1
5
0
3
1 3
1
2
4
2
2
2
Domingo 3
3
2
7
0
5
3
1
TOTAL
11 10
14
17
9
21
10
7
Fonte dos dados brutos: CODEPE-SSP/SE

Tabela 7. Homicídios por mês e dia da semana – Aracaju - 2007
Dia da
semana
Segunda
feira
Terça
feira
Quarta
feira
Quinta
feira
Sexta
feira
Sábado

Jan Fev

Mar Abr

Mai

Jun

Jul

Ago Set

Out Nov Dez Total

%

2

4

1

0

2

2

3

1

1

0

1

2

19

15,8

0

2

3

1

0

0

0

1

1

0

0

2

10

8,3

2

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

6

5,0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

10

8,3

0 0
1
1
2
3
1
1
3 3
2
5
2
2
4
2
Domingo 5
4
3
4
1
4
2
1
TOTAL 13 13
11
12
9
13
11
8
Fonte dos dados brutos: CODEPE-SSP/SE

1
0
2
6

1
1
1
3

2
2
3
9

2
1
3
12

15
27
33
120

12,5
22,5
27,5
100

Tabela 8. Homicídios por mês e dia da semana – Aracaju - 2008
Dia da
semana
Segunda
feira
Terça
feira
Quarta
feira

Jan

Fev

Mar Abr

Mai

Jun

Jul

Ago Set Out Nov Dez Total

%

1

3

1

5

1

1

0

3

2

1

0

2

20

15,3

3

2

1

4

1

2

4

0

1

1

1

2

22

16,8

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

5

3,8
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Quinta
feira
Sexta
feira
Sábado

1

4

0

2

3

0

154

0

3
1
2
0
1
0
3
1
1
1
2
1
1
2
Domingo 1
1
0
5
2
2
5
TOTAL 10
13
5
19
10
7
14
Fonte dos dados brutos: CODEPE-SSP/SE

1

2

0

1

1

15

11,5

2
2
3
11

2
3
0
10

2
1
3
9

2
1
3
8

4
1
5
15

22
17
30
131

16,8
13,0
22,9
100

Tabela 9. Homicídios: crescimento percentual anual segundo o dia da semana
2004 a 2008
Dia da semana

Crescimento
2004-2005

Crescimento
2005-2006

Crescimento
2006-2007

Crescimento
2007-2008

Crescimento
2004 a 2008

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo
Total

-42,86
-40,00
87,50
0,00
-26,32
40,00
-17,65
-4,93

66,67
44,44
0,00
73,33
92,86
-26,19
0,00
18,52

-5,00
-23,08
-60,00
-61,54
-44,44
-12,90
17,86
-25,00

5,26
120,00
-16,67
50,00
46,67
-37,04
-9,09
9,17

-4,76
46,67
-37,50
0,00
15,79
-43,33
-11,76
-7,75

O cálculo do crescimento percentual de ocorrência por dia da
semana, para os diferentes anos, apresentado na tabela 09, não mostra
tendência de evolução de comportamento bem delineada, pois são
apresentados crescimentos bastante heterogêneos para os diferentes
dias da semana e diferentes anos, o que pode ser decorrente do
pequeno volume de observações trabalhadas.
Outro fator que poderia estar relacionado com a ocorrência de
criminalidade e, portanto, dos homicídios, é o clima, uma vez que
estudos apontam relação do clima com condições de saúde física e
psicológica, níveis de estresse, cansaço e outras alterações que podem
induzir a atos de violência (PORTO, 2004; PINHEIRO, 2003;
MENDONÇA, 2000, RIVLIN, 2003). A análise de correlação entre
valores diários não apresentou qualquer significância, embora esse fato
possa estar relacionado com o pequeno número de observações
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avaliadas e o reduzido período de tempo, pois a ocorrência de
homicídios não se dá uniformemente, à nível diário ou mensal.
Também foi considerada a suposição de que a não ocorrência de
chuvas, por favorecer reuniões, mobilidade de pessoas, concentração
em áreas públicas, favoreceriam também o aumento da violência. Mas
as análises de correlação realizada, usando coeficiente de Spearman,
não mostraram significância.
A análise do meio utilizado para a execução do homicídio,
mostra um nítido predomínio do uso de arma de fogo, que no período
de cindo anos sofreu flutuações, mas com ligeira tendência à
diminuição, seguido de arma branca que apresenta tendência de
crescimento, conforme mostram as tabelas 10 a 16. Os demais meios
utilizados aprsentam valores muito pequenos, com flutuação que não
pode ser adequadamente analisada devido ao baixo número de
observações.
Tabela 10. Distribuição dos homicídios segundo o meio utilizado – Aracaju –
2004
Meio utilizado

2004

2005

2006

2007

2008

Arma de fogo
75,4
66,7
Arma branca
17,6
23,0
Espancamento
2,1
0,0
Queimadura
0,7
0,7
Paulada – pedrada
2,8
3,0
Politraumatismo - agressão física 0,7
3,0
Instr. Contundente
0,7
1,5
Asfixia/esganadura/
0,0
2,2
indeterminada
TOTAL
100,0
100,0
Fonte dos dados brutos: CODEPE-SSP/SE

74,4
15,0
1,3
1,3
3,8
3,1
1,3

65,8
20,8
0,0
1,7
0,8
7,5
1,7

71,0
22,1
0,0
0,0
1,5
3,8
0,0

0,0

1,7

1,5

100,0

100,0

100,0

Com relação a meio utilizado e meses do ano, também não é
possível observar tendência, quer devido ao pequeno número de
observações para algumas classes, quer devido a flutuações entre os
diferentes anos do período analisado.
Tabela 11. Total de homicídios mensais segundo o meio utilizado – Aracaju –
2004
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Meio utilizado Jan
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Fev Mar

Abr Mai

Jun

Jul

Ago Set Out Nov Dez Total

11

4

6

6

10

7

8

12

11

16

10

107

4

2

1

0

1

3

0

3

3

3

1

25

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

17

14

20

11

142

Arma de fogo
6
Arma branca 4
Espancamento 1
Queimadura 0
Paulada – pedrada 0
Politraumatismoagressão física 0
I. Contundente 0
Asfixia/
esganadura/
indererminada 0
TOTAL 11

18 6
8
7
12 10
Fonte dos dados brutos: CODEPE-SSP/SE

Tabela 12. Total de homicídios mensais segundo o meio utilizado – Aracaju
– 2005
Meio utilizado Jan

Fev Mar

Abr Mai

Jun

Jul

Ago Set Out Nov Dez Total

Arma de fogo 14
Arma branca 1

8

13

11

8

2

7

0

2

10

6

9

90

4

3

0

1

9

4

4

0

0

4

1

31

Espancamento 0
Queimada 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Paulada – pedrada 0
Politraumatismoagressão física 0
Instr. contundente 0

2

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

4

1

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

4

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

1

1

3

11

6

2

13

11

12

135

0
0
0
1
0
Asfixia/esganadura/
indererminada 0
0
0
0
1
0
TOTAL 15 15 16
11
12
11
Fonte dos dados brutos: CODEPE-SSP/SE

Tabela 13. Total de homicídios mensais segundo o meio utilizado – Aracaju
– 2006
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Meio utilizado

Jan

Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Ago Set

Out Nov

Dez Total

Arma de fogo

8

7

11

13

7

19

8

6

6

10

13

11

119

Arma branca

3

2

1

2

2

1

1

1

4

1

1

5

24

Espancamento

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

Queimada

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

Paulada – pedrada

0

0

1

1

0

0

0

0

2

1

0

1

6

Politraumatismoagressão física
Instr. contundente

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

2

5

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

7

14

13

15

19

160

Asfixia/esganadura
/ indererminada
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
11 10 14 17 9
21 10
Fonte dos dados brutos: CODEPE-SSP/SE

Tabela 14. Total de homicídios mensais segundo o meio utilizado – Aracaju
– 2007
Meio utilizado Jan

Fev Mar

Abr Mai

Jun

Jul

Ago Set Out Nov Dez Total

Arma de fogo 7
Arma branca 5

8

8

6

6

8

6

5

2

3

8

12

79

2

2

3

2

2

4

2

2

0

1

0

25

Espancamento 0
Queimadura 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

Paulada – pedrada 0
Politraumatismoagressão física 1
Instr. Contundente 0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

1

2

1

1

0

0

0

0

9

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

2

8

6

3

9

12

120

Asfixia/esganadura/
indeterminada 0
0
0
0
0
1
0
TOTAL 13 13 11
12
9
13 11
Fonte dos dados brutos: CODEPE-SSP/SE

Tabela 15. Total de homicídios mensais segundo o meio utilizado – Aracaju
– 2008
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Meio utilizado

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Arma de fogo

9

8

1

15

8

4

10 8

7

7

6

10

93

Arma branca

0

4

1

4

2

3

4

3

2

1

2

3

29

Espancamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Queimadura

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

10

9

8

15

131

Paulada – pedrada

0
Politraumatismo agressão física
1
Instr. Contundente 0
Asfixia/esganadura
/ indeterminada
0
TOTAL
10

13 5
19 10 7
14 11
Fonte dos dados brutos: CODEPE-SSP/SE

Tabela 16. Crescimento percentual do total de homicídios por ano, segundo
o meio utilizado – Aracaju – 2004 a 2008
Crescimento Crescimento Crescimento Crescimento Crescimento
Meio utilizado
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2004 a 2008
Arma de fogo
-15,89
32,22
-33,61
Arama branca
24,00
-22,58
4,17
Espancamento
-100,00
-100,00
Queimadura
0,00
100,00
0,00
Paulada – pedrada 0,00
50,00
-83,33
Politraumatismo 300,00
25,00
80,00
agressão física
Instr. contundente 100,00
0,00
0,00
Asfixia/esganadur
-100,00
a/ indeterminada
Total
-4,93
18,52
-25,00
Fonte dos dados brutos: CODEPE-SSP/SE

17,72
16,00
-100,00
100,00

-13,08
16,00
-100,00
-100,00
-50,00

-44,44

400,00

-100,00

-100,00

0,00

-

9,17

-7,75
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O conjunto de análises permite concluir, de início, que os dados,
quando do registro da ocorrência, precisam ser melhorados pois as
muitas lacunas e imprecisões dificultam utilizar a base de informações
de que se dispõe.
A violência que pode ser mensurada, homicídios, roubo e furto
de veículos, indicam claramente a existências de áreas intra-urbanas que
parecem favorecer a ocorrência, embora cada tipo de ocorrência seja
mais comum em diferentes espaços da cidade e da Grande Aracaju.
Há necessidade de novos estudos, com equipe multidisciplinar
integrada, que permitam maior conhecimento da realidade da Grande
Aracaju, onde se insere a questão da violência. E esses estudos devem
ser realizados o quanto antes, de forma a permitir que situações
possam ser evitadas ao invés de enfrentadas após sua concretização.
Algumas características do ambiente urbano podem favorecer ou
inibir a ocorrência de violência, embora por si só elas não expliquem
esse fenômeno. Mas faz-se necessário um estudo profundo das
condições sócio-ambientais dos bairros de Aracaju, de Nossa Senhora
do Socorro, de São Cristóvão e de Barra dos Coqueiros. Essa
caracterização permitirá oferecer subsídios a estudos das relações da
violência, dos desastres e de doenças, com diferentes grupos de fatores
sócio-ambientais.
Além disso, o mapeamento das condições sócio-ambientais dos
bairros, permitirá, através da sobreposição de imagens, a exposição de
detalhes do conjunto da zona urbana que, de outra forma, não podem
ser observados: a proximidade entre o local da ocorrência dos eventos
e as condições do meio natural e do meio social que se constituem em
fatores facilitadores, potencializadores ou inibidores de eventos
indesejáveis, se constituindo em instrumental de grande utilidade para
o planejamento urbano, especialmente dos setores de defesa civil e
saúde pública.
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O livro de Emerson Ferreira Guerra, publicado no ano de
2008 relata a constituição histórica e sócio-cultural da sociedade Krahô
e os aspectos relacionados a sua organização política e segurança
alimentar e é resultado de sua dissertação de mestrado, premiada pela
ANPEGE - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Geografia, em 2004. A obra é estruturada em quatro capítulos. O
primeiro relata as dificuldades da sedentarização e retorno às práticas
culturais dos Krahô. O segundo capítulo retrata a relação entre os
Krahô e a agricultura moderna no contexto do Estado do Tocantins.
O terceiro aborda a problemática da organização política indígena e a
constituição das associações Krahô. Por fim, no último capítulo discute
as relações sócio-ambientais e a segurança alimentar na Terra
Indígena.
O primeiro capítulo aborda o contexto histórico da ocupação
dos não-índios no território Krahô. Com a expansão da colonização,
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os índios da família Timbira foram, gradativamente, empurrados para
o oeste, cada vez mais na direção do interior do país. Este trecho
marca um dos primeiros encontros diretos dos Krahô com os
civilizados. Vê-se que os Krahô aproveitavam a aliança com os
civilizados para derrotar os grupos inimigos, muitas vezes, estes
roubavam gado dos civilizados e punham a culpa nos grupos
adversários. O autor enfatiza as ações de mediação do Estado que
atua no sentido de amenizar os conflitos entre índios e civilizados,
instalando um posto de Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e fazendo
a doação de uma área onde os índios para os se estabelecem em
definitivamente.
São destacados os esforços do Governo para estabelecer a
ordem na Terra Indígena, esforço esse, que não alterou muito o
quadro de desarranjo social que os Krahô se encontravam. Emerson
Guerra procura enfatizar as medidas que o governo realizou a fim de
resolver os problemas que assolavam as Terras Indígenas. Entre estes
problemas estava na falta de planejamento destas medidas que não
previam, por exemplo, problemas socioculturais que, eventualmente,
poderiam acontecer.
As limitações territoriais impostas pela delimitação de um
território indígena enfatizadas foram, segundo o autor, as grandes
causadoras de todo o desgaste da sociedade Krahô a partir do princípio
que a delimitação de terras tornou os indivíduos residentes
sedentários, descaracterizando sua cultura secular.
O autor relata os esforços na tentativa de organização social
por parte do povo Krahô, com auxílio de profissionais das áreas das
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ciências que previam a criação de associações que reivindicariam os
direitos dos índios e seriam responsáveis por sua articulação social. A
associação Kapey foi a primeira delas e sua criação foi motivada por
estudiosos que se instalaram nas aldeias Krahô em busca de entender o
funcionamento das comunidades. O autor atribui a estes estudiosos
várias mudanças não-governamentais que ocorreram na sociedade
Krahô, incluindo uma das maiores, que foi a criação da Kapey. Um dos
maiores esforços da Kapey foi o de desenvolver um banco de sementes
tradicionais, resgatando assim, a cultura de sua etnia.
No segundo capítulo discorre mais profundamente sobre a
relação entre a sociedade Krahô e o advento da agricultura moderna
impulsionada por ações de incentivo governamental. Trata também a
idéia da responsabilidade das ações governo na demarcação dos
limites da Terra Indígena, fato que causou vários problemas, além de
problemas em relação a expansão da fronteira agrícola e problemas
associados à proximidade dos limites das lavouras de soja junto à
Terra Indígena.
Nesta altura o autor descreve programas implementados pelo
governo que incentivavam a integração nacional e a expansão para o
Centro-Oeste. Alguns destes programas foram o POLOCENTRO, o
PRODIAT e o PRODECER, todos voltados para o crescimento
agroindustrial do Centro-Oeste do Brasil em especial o estado do
Tocantins. Guerra faz uma ressalva bastante interessante neste ponto
em relação ao conhecimento do Governo sobre o potencial natural
do estado do Tocantins, ou seja, o Governo valorizava tudo que
estava relacionado as “belezas naturais” do Estado bem como as
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cidades históricas que possuíam festas tradicionais de grande riqueza
cultural inclusive dentro das Terras Indígenas dos Krahô. No entanto
o autor faz um contraponto muito relevante quando relata que o
interesse do Governo nestas riquezas do patrimônio, relaciona- se,
sobretudo a necessidade de impulsionar um comércio relacionado ao
turismo na região, contribuindo dessa forma para aumentar as receitas
do estado do Tocantins.
Em outro trecho intitulado "A ocupação agrícola de Santa
Maria (TO) e a Terra Indígena Krahô” o autor discorre sobre o tema
da expansão agrícola se aproximando das fronteiras com o território
dos Krahô e relata como se deu a ocupação, em sua maioria por
gaúchos das terras próximas as aldeias Krahô. Outro ponto importante
destacado é a metodologia usada para construir este tópico, valendose de entrevistas feitas com os produtores gaúchos e com os Krahô.
Neste sentido, Guerra destaca que as entrevistas foram conduzidas a
fim de compreender porque os produtores escolheram aquele local
para as lavouras de soja. A justificativa mais adotada era a de que os
mesmos realizaram uma excursão com incentivo do governo do
Tocantins para encontrar um local com boas condições para a
produção. Os entrevistados apontaram motivos relacionados à
condições hidrográficas como importantes na escolha do local e
também a área cultivável que comportava quase o nível máximo da
produção. Entende-se assim que, em nenhum momento, a existência
de uma Terra Indígena foi levada em consideração.
O autor enfatiza a importância de se compreender o que um
grupo pensa do outro e para entender em que cenários essas novas
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relações acontecem e qual o tipo de impacto ocorrido. Guerra levanta
uma questão bastante incômoda nesta relação, que é representada
pelas diferenças de hábitos socioculturais existentes entre os dois
grupos, principalmente em relação ao costume das coivaras realizadas
por ambas as partes, no entanto, deve-se destacar que existe uma
preocupação por parte do grupo dos civilizados de que o fogo passe
para a Terra Indígena dos Krahô prejudicando assim sua aldeia.
Relatando este processo de inserção e construção do
pensamento social nas comunidades Krahô o autor traz uma proposta
que diz respeito ao fato de que os Krahô já possuem a noção de que
não devem ser somente protegidos, mas sim serem formados para
lidar com sua própria seguridade. O autor faz uma ressalva
importante com relação à historicidade das relações tutelares que
sempre existiram entre o governo brasileiro e os indígenas ao invés de
promoverem sua autogestão.
No terceiro capítulo, aborda a questão da autogestão Krahô e
sua relação com as organizações políticas do governo. Vê-se que com
a criação das associações indígenas como a Kapey, a autonomia política
dos índios toma um fôlego maior. O autor relata que esta motivação
fez parte de uma via de mão única onde os índios tentavam se
organizar em prol de seus direitos e, em contrapartida o governo se
mantinha inerte. A partir deste ponto, realiza uma análise significativa
em relação ao que acontecia no mundo nesta época e no Brasil sob o
domínio regime militar. No cenário mundial existia um forte apelo
pelos direitos humanos e organizações não governamentais em prol
da manutenção das sociedades mais frágeis do mundo. O autor
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aponta o vínculo que o Brasil possuía com governos internacionais
que não viam com bons olhos a falta de uma regulamentação que
atendesse aos interesses das comunidades tradicionais.
Vários movimentos de ONG's surgiram em prol da causa
indígena e a mudança na forma de governo, ressaltadas pelo autor é
um ponto bastante discutido para se entender a divulgação de novas
propostas para essas comunidades, apesar de não terem sido muitas as
mudanças ocorridas. O autor dedica um tópico inteiro a análise das
mudanças

viabilizadas

em

decorrência

da

promulgação

da

constituição de 1988. No tópico intitulado "Sistema social e relações
políticas ma sociedade Krahô", o autor começa a discorrer sobre o
assunto e ilustra como são distintas as interações entre a comunidade
e o chefe que são em certa medida horizontais e não verticais. Este
ponto representa uma das abordagens mais interessantes de toda a
análise do autor que começa a retratar, mais profundamente, as
relações sociais do povo Krahô. É relatada a divisão dos dois grupos
formados nas aldeias que se dividem entre o grupo que representa a
estação de verão e de inverno. De acordo com cada estação do ano a
representação política da aldeia é modificada, permitindo assim que os
dois grupos possam assumir as responsabilidades da época. O mais
interessante é observar que essa divisão de poder social não implica
em disputas políticas, todos continuam tendo o mesmo poder, o que
muda é apenas a administração.
No quarto e último capítulo, o autor discorre sobre a
interação da sociedade Krahô com o ambiente em que vivem e sua
segurança alimentar que se encontra ameaçada devido às alterações,
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desde a chegada do agronegócio e da delimitação da Terra Indígena.
A noção da distinção entre Terra Indígena e território indígena é
enfatizada já que o termo território indígena está vinculado às práticas
de subsistência e de locomoção antes do advento do pacote
tecnológico e da delimitação de suas terras. A postura tutelar do
governo é mascarada no que diz respeito a suprir as necessidades dos
indígenas.
O autor relata outro fator de preocupação em relação ao
futuro do povo que está vinculado ao problema do aumento da
densidade demográfica da população. Apesar dos anseios dos Krahô
de aumentarem a sua população uma vez dizimada, surge com isto o
fator da limitação das terras provocando assim uma diminuição
significativa do território. Desta forma alguns problemas começam a
aparecer como as lavouras muito próximas umas das outras e falta de
alimento suficiente para todos.
O autor faz menção a importância da análise geográfica para
auxiliar na compreensão dos processos existentes na área de estudo e
também, na importância de dividir este conhecimento com o povo
Krahô. Logo após o autor aborda o tema da segurança alimentar do
povo Krahô e faz uma leitura muito relevante em relação a introdução
de alimentos comuns a sociedade de consumo e que antes não faziam
parte da dieta dos índios. Esse costume de se alimentar com produtos
que não se produzem na Terra Indígena força os índios a irem
comprá-los nas cidades provocando grandes impactos à sociedade.
O que mais impressiona em relação a segurança alimentar é o
fato de que é o próprio governo, intermediado pela FUNAI, que faz a
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distribuição desses produtos. Houve tempos em que a FUNAI
distribuía cestas básicas com alimentos que não faziam parte,
costumeiramente, da dieta dos índios provocando sérios problemas
de obesidade e também desnutrição.
Por fim, Guerra encerra discorrendo sobre a importância da
manutenção dos costumes tradicionais do povo Krahô e no papel
essencial que possuem as escolas e a educação como um todo para
que os valores desta cultura permaneçam vivos e para que o futuro
dos Krahô esteja assegurado por lideranças que façam jus aos seus
direitos e consigam preservar seus recursos naturais apesar da
expansão constante do capital agroindustrial.
Toda a análise do texto é voltada para os problemas que
assolam uma sociedade secular tradicional e, o ponto de vista do
autor, consegue permanecer imparcial apesar de objetivar realizar um
alerta para estes problemas. Guerra consegue abordar todos os
pontos inerentes a sobrevivência do povo Krahô e a manutenção de
seus costumes e rituais, tentando lançar uma análise geográfica muito
bem aplicada com a exposição de mapas e croquis que ilustra a
dinâmica territorial das aldeias e da Terra Indígena. Sendo assim, vê-se
que o objetivo do autor foi alcançado no sentido de relatar o dilema
da sociedade Krahô em relação a sua organização política a sua
segurança alimentar ameaçadas pela proximidade de uma sociedade de
consumo industrial e da expansão do agronegócio destrutivo.
Maria das Neves Medeiros de Melo
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CLÁUDIA MARIA SABÓIA DE AQUINO
ESTUDO DA DEGRADAÇÃO/DESERTIFICAÇÃO NO
NÚCLEO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PIAUÍ

A desertificação constitui um grave problema nos ambientes que
ocorre, qual seja as Terras Secas (áridas, semiáridas e subúmidas).
Esse tipo de degradação afeta cerca de ¼ da superfície terrestre, com
implicações de ordem ambiental, econômica, política, social e cultural.
No Brasil as áreas suscetíveis a esse processo localizam-se na região
Nordeste caracterizada por baixos índices pluviométricos, elevadas
temperaturas médias, acentuando déficit hídrico, solos rasos e
pedregosos e vegetação xerofítica. O Núcleo de São Raimundo
Nonato, objeto deste estudo, localizado no semi- árido piauiense
constitui área suscetível á desertificação. Esta constatação conduziu
ao estudo da degradação/desertificação desta área com o objetivo de
avaliar o risco de degradação física e a degradação efetiva. O risco da
degradação física foi avaliado a partir dos seguintes indicadores: índice
climático, erosividade das chuvas, erodibilidade dos solos e a
declividade. A degradação efetiva foi avaliada considerando os
indicadores anteriormente citados combinados ao NDVI dos anos de
1987 e 2007. Os resultados indicaram que 8,3%, 81% e 10,7% da área
apresentam risco de degradação física baixo, moderado e alto. A
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degradação efetiva, considerando o NDVI para 1987, indica que 70%
e 30% da área apresenta respectivamente degradação moderada e alta.
Para o ano de 2007, os dados indicam que 71% e 29% da área
apresenta respectivamente degradação efetiva moderada e alta. Esses
dados revelam uma situação de equilíbrio ecológico dinâmico com
uma sutil tendência de melhoria nas condições de degradação
ambiental, ou seja, no processo de desertificação da área de estudo,
posto a redução da classe de alta degradação efetiva. O declínio e a
estagnação econômica da área foram constatados quando da análise
das principais culturas e do efetivo de rebanhos. Esses dados revelam
redução da área plantada, da produtividade e do efetivo dos rebanhos
em número de cabeças e de unidades animais. A queda desses
indicadores corrobora a afirmativa de melhoria das condições
ambientais da área de estudo.
Palavras chave: Desertificação, degradação Física, Degradação Efetiva
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MÁRCIA ELIANE SILVA CARVALHO
A QUESTÃO HÍDRICA NA BACIA SERGIPANA DO RIO
VAZA BARRIS
Esta tese tem como objetivo analisar a questão hídrica na bacia
sergipana do rio Vaza Barris. Para tal, a abordagem socioambiental foi
tomada como pressuposto metodológico, posto que a problemática
hídrica é o reflexo das relações estabelecidas pela interação
sociedade/natureza.

Desta

forma,

este

estudo

abrangeu

o

levantamento dos aspectos geoambientais associando a ocupação do
solo e aos usos dos recursos hídricos, bem como à condição de vida
de seus habitantes. Foram também analisadas as políticas públicas
voltadas a esta questão, identificando o papel que os atores sociais
desempenham acerca da gestão hídrica, concluindo com uma
proposta local de gestão hídrica. Para tal, foram realizados
levantamentos documentais, bibliográficos e de campo, tendo sido
elaboradas cartas temáticas acerca dos condicionantes geoambientais,
como também a caracterização socioeconômica da bacia por meio de
análise exploratória de dados secundários, ambos associados às
atividades de campo. Ocupando uma área de 2.559,0 km2, a bacia
abrange 14 municípios, dos quais nove apresentam suas sedes
municipais inseridas neste recorte espacial. Aspectos climáticos,
hidrogeológicos e pedológicos determinam limitações hídricas no
Alto e Médio-baixo cursos. Com relação ao uso do solo predominam
atividades voltadas para o setor primário da economia. Em termos
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demográficos, apresenta uma população total em torno de 280 mil
habitantes, sendo que a ocupação do seu espaço tem se dado de
forma desordenada. Um dos desdobramentos deste fator pode ser
constatado na precariedade da infra-estrutura de saneamento básico,
na

degradação

dos

mananciais

superficiais

e

na

elevada

vulnerabilidade socioambiental e hídrica. Não obstante, além de ter
sido constatado que a maior parte da população local apresenta renda
baixa, associada a um baixo grau de escolaridade, as políticas públicas
voltadas para o uso racional dos recursos hídricos nesta bacia ainda
são incipientes, sendo explícita a ausência de gestão hídrica. Por fim,
constatou-se que a unidade bacia hidrográfica de rio federal apresenta
limitações para efetivar a gestão das águas no Vaza Barris sergipano,
pois a análise dos condicionantes geoambientais e das condições de
vida no referido espaço, exprime a necessidade de um gerenciamento,
sobretudo, em nível local.
Palavras-chave: Questão Hídrica – Bacia Hidrográfica – Gestão das
Águas.
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REINALDO SANTOS ANDRADE
COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E FEDERALISMO
NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO
(RIDE) PETROLINA - JUAZEIRO
Território, desenvolvimento e federalismo são conceitos em constante
movimento. No Brasil, o federalismo nasceu como unitarismo
monárquico, amadureceu como federalismo republicano, evoluiu para
federalismo regional e se transformou em federalismo triádico,
fundamentado no atual pacto federativo que, apesar de enfatizar a
redução das desigualdades regionais e a participação popular no
processo decisório, tem se apartado da realidade vivida pelo povo
brasileiro. Isso se deve às tentativas visando-se adequar o território
nacional às exigências impostas pelo capitalismo global neoliberal
ainda persistente nos países latino-americanos e que, alienando as
parcelas territoriais interessantes ao capital, incita a competição dos
territórios, valorizando a competitividade territorial, a unicidade (das
técnicas e das diretrizes) que, impostas exogenamente, são cumpridas
sob a coordenação do Estado-nacional transformado em agente
imobiliário controlado à distância. Contudo, um salto qualitativo
ainda não foi tentado: tornar-se federalismo equitativo. Ao
repercutirem no espaço geográfico, tais metamorfoses engendram
desigualdades regionais decorrentes do acesso diferencial às
oportunidades ampliando ou restringindo as liberdades de diferentes
parcelas da população. Produto das lógicas e dinâmicas territoriais que
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representam as maneiras pelas quais o território é usado e abusado, a
competitividade territorial pode ser aferida multiescalarmente pela
competitividade

econômica

(produtividade

territorial)

e

pela

competitividade social. Fundamentada no federalismo brasileiro, a
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) enfatiza a
“região integrada de desenvolvimento” (Ride), um arranjo políticoinstitucional que pode fomentar o federalismo equitativo-cooperativo
facilitando a administração pública, fomentando a interação dos entes
federativos em áreas caracterizadas pela contiguidade (municipal e
estadual) e por problemas (institucionais, econômicos e ambientais),
alavancando a competitividade territorial ao celebrar parcerias
público-privadas e consórcios intermunicipais. Esta investigação
teórico-empírica sugere que os municípios semiperiféricos não
conseguem, sem a cooperação interescalar dos demais entes
federativos, articular seus respectivos territórios aos mercados globais.
Em segundo lugar, aponta para a impossibilidade de se desobedecer
e/ou

desafiar

os

comandos

e

regulamentações

impostas

exogenamente por organismos internacionais, pois as empresas,
procurando ampliar a competitividade e sobreviver aos desafios
impostos por mercados turbulentos, certificam seus processos
conforme padrões que asseguram a unicidade das técnicas, das
normas, dos produtos e do tempo, o que afeta também o Estado.
Além disso, conclui que as Rides, apesar de serem potencialmente
capazes de alavancar a competitividade territorial e fomentar o
federalismo equitativo, a inclusão social e a cidadania plena,
continuam sendo uma possibilidade incompletamente realizada. O
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objeto empírico da investigação, a Ride Petrolina-Juazeiro apresenta
crescentes taxas de produtividade territorial e melhorias nos serviços
públicos que, entretanto, não resultaram da implantação daquele
arranjo institucional, mas coincidiram com ela. Seus atores/agentes
político-institucionais apresentam sérias dificuldades quanto à
capacidade

de

interagir

cooperativamente,

devido

às

ações

caracterizadas pela competição e assimetria, o que dificulta a
celebração de consórcios intermunicipais. Além disso, ela ainda não
tornou uma referência identitária para o cidadão comum. No Brasil, a
cidadania é proporcional ao acesso dos atores/agentes aos recursos
territoriais ocasionando a diferenciação dos indivíduos, fazendo com
que alguns sejam mais cidadãos que outros. Uma realidade perversa e
cruel que, evidenciada pelo território usado, pode (e deve) ser
mudada.
Palavras-Chave: Federalismo,

Território

Usado,

Proximidade,

Desenvolvimento Territorial, Região Integrada de Desenvolvimento,
Petrolina-Juazeiro
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JOCIMARA SOUZA BRITTO LOBÃO
ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL NA REGIÃO SEMIÁRIDA
DA BAHIA: GEOPROCESSAMENTO COMO SUBSÍDIO AO
ORDENAMENTO TERRITORIAL
Este trabalho apresenta um estudo que visa integrar, por meio de
geotecnologias, variáveis geobiofísicas e socioeconômicas na região
semiárida da Bahia como subsídio ao ordenamento territorial, numa
perspectiva socioambiental. Fundamentada numa visão não linear,
aponta para a necessidade de estudos integrados com ênfase na
perspectiva socioambiental e dentro da chamada Geografia da
Complexidade. As políticas públicas com rebatimento na região, a
partir do ordenamento territorial do Brasil e da Bahia, foram
analisadas com o objetivo de contextualizar os equívocos cometidos e
de demonstrar a falta de conhecimento sobre a região. Considerou-se
também as riquezas da região obedece a uma dinâmica sazonal que
muitas vezes não se completa em função de ações antropogênicas. A
metodologia aplicada baseou-se em modelagens realizadas com
geotecnologias, integrando dados e informações econômicas, sociais e
geobiofísicas por meio de Sistema de Informações Geográficas.
Utilizou-se técnicas de processamento digital com 16 (dezesseis)
mosaicos de imagens Modis, para o período de 2001 a 2008,
considerando a dinâmica sazonal da vegetação em dois períodos (seco
e chuvoso). Essa integração apropriou-se da lógica fuzzy como
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alternativa aos dicotômicos estudos booleanos e como possibilidade
de incorporar pertinências parciais. Os dados foram analisados,
resultando em uma quantificação do processo de vulnerabilidade
ambiental,

modelado

por

meio

da

integração

dos

dados

multitemporais de biomassa e outras variáveis. Obteve-se como
resultado: um banco de dados organizados em arquitetura de SIG,
que possibilitou a geração de 73 mapas que compõem o segundo
volume deste trabalho, onde se analisou dados geobiofísicos (clima,
geologia, geomorfologia, solo, vegetação e uso do solo), dados de
população, Índice de Desenvolvimento Humano, social e econômico,
bem como dados agropecuários, transferência de renda, entre outros.
Isto complementa a discussão, apontando as áreas e os municípios
mais frágeis. Estes resultados, além de diagnosticar e analisar o quadro
socioambiental na região, fundamentam a discussão da atuação das
políticas públicas e direcionam para a necessidade de um
monitoramento como subsídio das ações de ordenamento territorial.
Palavras chave: Região Semiárida da Bahia; Ordenamento Territorial
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LUZINEIDE DOURADO CARVALHO
A ARESSIGNIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO SOCIAL DA
NATUREZA SEMIÁRIDA: AS PRÁTICAS E OS
PROGRAMAS CONTEXTUALIZADOS PELA
“CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO” NO TERRITÓRIO
DE JUAZEIRO (BAHIA)
O contexto reflexivo desse estudo é a relação natureza e cultura na
contemporaneidade. Parte do pressuposto de que a natureza
semiárida tem recebido diferentes compreensões, orientadas por sua
vez, por diferentes racionalidades, e, dentre essas, a ambiental, que
apresenta a proposta da „Convivência com o Semiárido Brasileiro‟.
Essa proposta é compreendida no estudo como uma ideia-projeto
que inova, impulsiona e direciona os movimentos e organizações
sociais populares por meio das redes sociais, formando-se como um
rizoma, tecendo seus nós por todas as escalas, aglutinando diferentes
bandeiras de lutas sociais travadas no Semiárido contemporâneo (pela
água, terra, educação e outras demandas), enfim, conduzindo atores e
sujeitos sociais à reapropriação social da natureza. As manifestações
de reapropriação da natureza semiárida são identificadas no Território
de Juazeiro (Bahia), por meio de três Diretrizes da „Convivência‟: a
democratização do uso e acesso a água e seus programas (P1MC,
P1+2 e outros), a democratização e regulamentação da posse da terra
(com ênfase para a situação das terras coletivas de Fundo de pasto) e
o uso sustentável da biodiversidade e agrobiodiversidade da Caatinga.
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Desse mapeamento foi possível analisar como esses programas e
práticas reorientam o uso dos recursos naturais, concebidos não
somente como sustento material das populações, em especial, as
populações rurais tradicionais, mas também como base imaterial da
cultura e dos valores identitários associados aos territórios de vida e
trabalho dessas. Como norteamento teórico-metodológico, o estudo
fundamentou-se numa abordagem fenomenológica e cultural das
categorias e temas geográficos de natureza, território/territorialidade,
redes e paisagem analisar as novas territorialidades que se constroem
no Semiárido pela „Convivência‟, com ênfase no Território de
Juazeiro. O fenômeno „convivência‟ foi considerado como um
envolvimento significativo de “ser-com-os-outros-no-mundo”. Essa
abordagem

fenomenológica

ancorou-se

na

existencialidade/mundaneidade de Heidegger, cujos propósitos foram
apreender e descrever o sentido ontológico da „convivência‟ em suas
ações de mobilização e de articulação; e, na percepção de MerleauPonty para compreender a construção do sentido de hostilidade à
natureza e a desconstrução desses sentidos que a transmutam para
uma natureza de possibilidades (por meio da análise dos documentos
e diretrizes das redes e das falas dos atores sociais). Considerou-se que
pela concepção fenomenológica haveria uma maior abertura para se
pensar a relação interativa da natureza e cultura, bem como gerar um
olhar cuidadoso sobre a condição do homem sertanejo em sua
mundaneidade semiárida, as maneiras pelas quais ele busca pela
„Convivência‟ completar sua existência em seus contextos de vida, de
trabalho e de cultura marcados pela semiaridez. Considerou-se que
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nessa busca pela ressignificação da natureza, incorpora-se a
ressignificação da identidade territorial sertaneja, evocada pelos
valores de pertencimento e de enraizamento, nas falas, nas práticas e
nas trocas e intercâmbios de saberes entre comunidades, instituições e
redes. Nesse processo de valorização do território semiárido (físico e
simbólico-cultural), avaliou-se que a „Educação para a Convivência‟,
por meio da contextualização do saber, desempenha um importante
papel para o processo de tomada de consciência intencional dos
sujeitos sobre suas condições de mundaneidade e de geração de um
novo olhar para si e para seu contexto (material e imaterial). O estudo
permitiu avaliar que a „Convivência‟ enquanto um rizoma abre
percursos para a construção de um novo naturalismo, uma vez que
promove por meio da contextualização do saber existente nos
diversos programas e práticas (desenvolvidos pelas ONGs, redes,
cooperativas e associações, tais como, captação das águas da chuva
em cisternas, diferentes usos da biodiversidade da Caatinga, luta pelas
terras coletivas de fundo de pasto etc.). Há em formação uma
concepção construtivista da natureza semiárida, que passa a ser
concebida pelos sertanejos e sertanejas pela sua própria dinâmica
ambiental, em seus limites e possibilidades, e que, portanto, a seca não
deve ser combatida, como foram as ações e intervenções públicas
denominadas de „combate à seca‟. As ações e intervenções sóciotécnicas da „convivência‟, tendo em vista o bom uso dos recursos
naturais e a ética da prudência (o guardar) têm promovido a leitura de
Semiárido como um território complexo e multidimensional e, por
sua vez, gerado a construção de novas territorialidades.
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Palavras chave: natureza semiárida, mundaneidade, convivência
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DJALMA VILLA GÓIS
PLANEJAMENTO AMBIENTAL E O USO DO
GEOPROCESSAMENTO NO ORDENAMENTO DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO DONA-BAHIA

Este trabalho tem por objetivo prover subsídios que favoreçam o
desenvolvimento de uma proposta para o planejamento estratégico,
tendo como suporte metodológico a aplicação de tecnologias de
geoprocessamento como auxílio à compreensão da dinâmica
ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio da Dona. O desenvolvimento
deste trabalho se iniciou com a elaboração de um banco de dados
geográfico, abrangendo informações de caráter natural incluindo
temas como geologia, geomorfologia, pedologia, cobertura vegetal e
uso da terra, clima e recursos hídricos, além de informações
socioeconômicas dos municípios que compõem a referida bacia
hidrográfica. A confecção do diagnóstico geoambiental realizado
através da interpretação de imagens de satélite, possibilitou delimitar
as unidades de paisagem e nelas avaliar a vulnerabilidade à perda de
solo através de uma escala qualitativa de acordo com a metodologia
de

Crepanni

(2001).

Utilizando-se

os

estudos

climáticos,

geomorfológicos e pedológicos, foi feita uma avaliação da capacidade
de uso da terra e em seguida um levantamento das áreas de
preservação permanente (APP) da bacia hidrográfica, destacando
aquelas situadas ao longo dos rios, ao redor de lagoas e reservatórios,
nas nascentes e nos topo de morros e serras. Relacionando-as com as
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informações da cobertura vegetal e o uso atual do solo, possibilitou
desempenhar uma análise das áreas que se encontram em
incompatibilidade legal com a Resolução CONAMA nº 303 que
dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação
Permanente. De acordo a proposta metodológica, foi possível fazer
recomendações voltadas à sustentabilidade do território destacando as
áreas indicadas para ampliação de suas fronteiras agrícolas,
preservação e recuperação de áreas degradadas. Juntou-se a este os
estudos da potencialidade socioeconômica destes municípios, onde se
pode perceber o grau de desenvolvimento humano através de
indicadores produtivo, humano e institucional. Com a finalidade de
fornecer subsídios ao planejamento ambiental, as informações
contidas nos estudos socioeconômicos foram associadas às do Uso
Recomendado para a Sustentabilidade do Território, às da Cobertura
Vegetal e Uso Atual do Solo, que foram combinadas com as
informações das Áreas de Preservação Permanente. O cruzamento
destas informações gerou o mapa de Subsídios à Gestão Territorial da
bacia hidrográfica, que possibilitou associar o uso atual do solo, com
o uso recomendado e suas relações com as áreas de preservação
permanente da Bacia Hidrográfica do Rio da Dona.
Palavras-chave: Planejamento ambiental, Gestão territorial, Bacia
hidrográfica, Geoprocessamento.
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