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RESUMO 
Este artigo apresenta algumas reflexões associadas à discussão 
geográfica na contemporaneidade em decorrência das radicais 
transformações ocorridas na organização do espaço entre final do 
século XX e início do século XXI. As inovações tecnológicas aliadas à 
ciência e à informação provocaram significativas metamorfoses nas 
relações políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais, todas 
elas interferindo na organização da sociedade, no arranjo espacial, no 
interrelacionamento entre o lugar e o mundo. No âmbito da 
Geografia tais transformações exigiram um esforço ampliado na 
medida em que os efeitos da globalização provocaram mudanças 
significativas nos lugares, que passaram a contar, cada vez mais 
intensamente, com a influência de determinantes exógenos portadores 
de novas lógicas territoriais que tendem a alterar significativamente os 
conteúdos das identidades culturais locais. Todas essas 
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transformações foram possibilitadas por intermédio das redes, através 
das quais fluxos de todas as naturezas circulam; fluxos materiais e 
imateriais geralmente relacionados àquelas inovações técnico-
informacionais. Atualmente as redes são indispensáveis à análise e 
explicação do espaço geográfico, instrumento analítico através do qual 
as relações mundo – lugar adquirem maior inteligibilidade.  
Palavras-Chave: Globalização; Mundo; Lugar; Redes; Identidade 
cultural.  

 

ABSTRACT  
This paper presents some reflections associated to the geographic 
debate in the contemporaneity caused by the radical transformations 
that happened in the space organization, in every scale, between the 
final of the XX century and begin of the XXI century. The 
technological innovations allied to the science and the information, 
caused significant metamorphosis in the political, economical, social, 
cultural and environmental relationships, all of them interfering in the 
organization of the society, in the spatial arrangement, in the 
interrelationship between the place and the world. In the geographic 
scope such transformations required an ample effort in that the 
effects of the globalization brought significant changes in places, 
which began to count, more and more intensively, with the influence 
of exogenous determinants bearers of new territorial logic which tend 
to change significant the content of local cultural identities. These 
transformations were made possible through intermediate networks, 
by which fluxes of all nature circulate; material fluxes and immaterial 
generally related to those techno-informational innovations. The 
networks are up now in an essential element in the analysis and 
explaining the geographic space, analytical instrument through which 
the world relationships – place purchases a bigger intelligibility.  
Keywords: Globalization; World; Place; Networks; Cultural Identity.  

 
RESUMÉ 
 Cet article présente quelques reflexions associés à la discussion 
geographique dans la contemporaineité en decorrance dans les 
transformations radicales dans l'organisation de l'espace entre la fin du 
XXe siècle et du début du XXIe siècle. Les innovations 
technologiques couplées avec la science et l'information ont conduit à 
des changements significatives dans les relations politique, 
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économique, social, culturel et environnemental, toutes interférent 
dans l'organisation de la société, dans l’organisation spatiale, dans 
l'articulation entre le lieu et le monde. Dans le contexte de la 
géographie tels changements ont nécessité un effort élargi dans la 
mesure où les effets de la mondialisation  apporté des changements 
significatifs dans les endroits qui sont venus à dépendre de plus en 
plus intensément, avec l'influence des facteurs exogènes titulaires de 
nouvelles logiques territoriales qui ont tendance à changer de manière 
significative le contenu des identités culturelles locales. Tous ces 
changements ont été possibles par les réseaux, à travers lequel les flux 
en tous genres sortes, les flux matériels et immatériels généralement 
liés à ces innovations technique-informationel. Actuellement les 
réseaux sont essentiels à l'analyse et l'explication de la situation 
géographique, instrument analytique à travers lequel les relations 
monde-lieu placent de plus en plus intelligible.  
Mots-Cles: Mondialisation; Monde; Lieu; Réseaux; L’Identité 
culturelle. 

 
 

 
Toda viagem se destina a ultrapassar fronteiras, 

tanto dissolvendo-as, como recriando-as. 
                                  Octavio Ianni 

 
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A retomada da discussão acerca dos paradigmas da Geografia e 
de sua base epistemológica, as leituras da Pós-modernidade e a 
necessidade de atualização teórico-conceitual dos seus paradigmas, os 
efeitos da globalização sobre o espaço geográfico e a relação mundo – 
lugar são algumas das características que marcam o atual momento de 
desenvolvimento do pensamento geográfico. Em virtude das radicais 
transformações ocorridas no mundo, especialmente nas três últimas 
décadas do Século XX, o espaço geográfico assumiu feições 
extremamente complexas, com uma carga cada vez maior de técnica, 
ciência e informação. 

A globalização alterou as relações políticas, econômicas e 
culturais entre os territórios; redes informacionais conectam fluxos, 
lugares e pessoas, instantaneamente; regiões tradicionalmente 
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constituídas, como a região cacaueira do sul da Bahia, sofrem radicais 
mudanças sob efeito de dinâmicas endógenas e exógenas; estas 
últimas geralmente associadas a processos de desterritorialização, 
onde identidades e construtos históricos locais / regionais tendem a 
sucumbir diante da força do capital; cidade e campo passam a 
funcionar cada vez de forma mais interdependente, eliminando de vez 
velhas visões dicotomizadas que seccionavam o urbano e o rural 
como se fossem espaços independentes. 

Neste contexto de aceleração contemporânea os lugares 
recebem cada vez mais influências de outras culturas, numa relação 
em que simultaneamente ganham e perdem conteúdos. A articulação 
necessária entre mundo e lugar, globalidade e localidade, tende a 
reforçar valores e comportamentos globais em detrimento de valores 
identitários territorialmente construídos pelos grupos sociais ao longo 
do tempo. Essas são algumas das questões que têm envolvido boa 
parte dos geógrafos, recentemente, e algumas delas serão discutidas 
ao longo deste texto. 

 
2 GLOBALIZAÇÃO E METAMORFOSES ESPACIAIS NO 
CONTEXTO DO MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-
INFORMACIONAL 

 
O período atual de desenvolvimento da história da humanidade 

caracteriza-se pela multiplicidade de inovações possibilitadas pela 
revolução tecnológica ampliada a partir da década de 70. Os objetos 
criados para atender aos interesses da acumulação do capital 
penetraram em todas as instâncias da vida social, atingindo 
concretamente a quase todos os lugares e pessoas do mundo. Para o 
geógrafo Milton Santos, a partir de então se tornou possível a 
convergência dos momentos, onde o tempo real autoriza a usar o 
mesmo momento a partir de diversos lugares, e todos os lugares a 
partir de um só deles, um lugar hegemônico portador de ordens, 
comandos, diretrizes (SANTOS, 2000).  

A velocidade das transformações é, em algumas situações, tão 
avassaladora, que muitos indivíduos - e até mesmo lugares - chegam a 
perderem completamente suas referências de identidade e 
pertencimento. Mas é necessário ter alguma cautela quando se tenta 
explicar tais efeitos sobre a organização do espaço geográfico na 
contemporaneidade, pois ainda são consideráveis as pessoas – e até 



Globalização, Redes e Relação Mundo - Lugar: Insistindo em um debate ainda não  

esgotado na geografia                                                                                     15 

 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 

mesmo os lugares – que buscam resguardar os significados simbólicos 
que historicamente explicam a sua existência singular. Na verdade 
torna-se necessário fazer alguns questionamentos: 

 
Se a técnica cria aparentemente para todos a 
possibilidade da fluidez, quem, todavia, é fluido 
realmente? Que empresas são realmente fluidas? 
Que pessoas? Quem, de fato utiliza em seu favor 
esse tempo real? A quem, realmente, cabe, a 
mais-valia criada a partir dessa nova 
possibilidade de utilização do tempo? Quem 
pode e quem não pode? (SANTOS, 2000, p. 29). 

 
A globalização alterou as relações políticas, econômicas e 

culturais entre os territórios; redes informacionais conectam fluxos, 
lugares e pessoas, instantaneamente; as paisagens são vendidas nos 
cartões postais e nas campanhas de city-marketing; satélites, GPS, 
aerofotogrametria e os recursos da informática auxiliam o geógrafo 
no momento de cartografar o espaço. Os recursos estão disponíveis, 
mas não podem ser utilizados por todos. O espaço tornou-se fluido, o 
tempo sofreu compressão. Mas nem todos são fluidos. Se o mundo 
nesse início do século XXI é marcado pela fluidez, pela velocidade, 
são muitos os lugares e regiões que ainda são lentos e que não 
conseguem atender às exigências desse tempo. 

Para Chesnais (1995, p. 15) “a economia globalizada é 
excludente, pois é dirigida pelo movimento do capital e nada mais”. 
Nesse ambiente de competitividade as empresas dão as cartas e 
reforçam a concorrência entre regiões e lugares; o processo é seletivo 
e instaura-se uma verdadeira “guerra entre lugares” (SANTOS, 1999; 
CARLOS, 1996), que chegam a oferecer vantagens de todo tipo para 
que as empresas se instalem em seus territórios (isenção fiscal, 
relaxamento da legislação ambiental e trabalhista, subvenções, entre 
outras). Na lógica desse mundo globalizado, 

 
As empresas vão se estabelecer em qualquer 
parte do mundo em que as vantagens 
econômicas imperem. Procurarão transferir os 
custos para os governos locais e para os 
contribuintes, ameaçarão mudar de lugar se 
desafiadas, e tentarão reduzir os custos de 
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salários e os gastos sociais. (HIRST e 
THOMPSON, 1998, p. 350). 

 

 Em meio à homogeneização planetária a que o mundo parecia 
estar caminhando algumas vozes dentro da própria Geografia se 
levantaram, anunciando o fim das regiões em um contexto cada vez 
mais homogêneo, onde o capital atingia os espaços que lhe 
interessavam, independente do contexto social ou cultural em que se 
localizavam os lugares, e onde, através dos meios informacionais, o 
mundo todo estaria “ao alcance das mãos” por meio das telas dos 
computadores. Entretanto, argumentações como estas se tornaram 
mais exceção que regra, pois o mundo sob a égide da globalização 
continua apresentando suas disparidades, assimetrias, diferenças. 
Afinal, 

 
Há espaços marcados pela ciência, pela 
tecnologia, pela informação, por essa 
mencionada carga de racionalidade; e há os 
outros espaços. Todavia, essa racionalidade 
sistêmica não se dá de maneira total, absoluta e 
homogênea, pois, nas áreas assim transformadas, 
permanecem zonas onde ela é menor ou 
inexistente. (SANTOS, 1994, p. 107). 

 

   Essas novas desigualdades territoriais persistiriam nas 
condições atuais, porém, com outros conteúdos necessariamente 
relacionados à técnica, à ciência e à informação. O espaço geográfico 
assim transformado seria hoje constituído por zonas de densidade e 
rarefação, de fluidez e viscosidade, da rapidez e da lentidão, espaços 
que mandam e espaços que obedecem, espaços luminosos e espaços 
opacos (SANTOS e SILVEIRA, 2001). Vê-se, portanto, que no 
âmbito dessas relações espaciais assimétricas não é mesmo possível 
deixar de considerar os lugares e as regiões e os processos sociais 
responsáveis pelas diferentes formas de territorialização. 

Tais assimetrias podem também ser observadas quando se 
constata, por um lado, a existência de “aglomerados de exclusão” 
(HAESBAERT, 2002a, p.125), onde grupos de pessoas 
completamente desenraizadas ou desterritorializadas têm como único 
objetivo, praticamente, garantir a sobrevivência física cotidiana; e por 
outro lado, a emergência do “tecnopólo” (BENKO, 1996, p. 154), um 
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espaço preciso, o ponto singular de um território onde se concentram 
e se irrigam mutuamente as atividades econômicas intimamente 
ligadas às novas tecnologias, precursoras, por seu caráter inovador, do 
desenvolvimento futuro. 

O processo de globalização é, portanto, simultaneamente 
homogeneizante e seletivo, na medida em que as empresas e o 
próprio Estado priorizam investimentos naqueles lugares portadores 
da densidade técnica e informacional necessária à reprodução do 
capital no tempo mais rápido possível; por outro lado, lugares e 
regiões são deixados à margem do processo por não possuírem a 
densidade técnica necessária à plena fluidez das finanças, das 
informações, das mercadorias e das pessoas. 

      

3 REDES E FLUXOS GEOGRÁFICOS NA 
INTERMEDIAÇÃO ENTRE O LUGAR E O MUNDO 

 
No último quartel do século XX e nesse início do século XXI 

muitos acontecimentos têm sido responsáveis por radicais 
transformações na escala planetária, provocando, evidentemente, 
efeitos os mais variados nas escalas local, regional e nacional. 
Mudanças nas relações sociais provocam necessariamente 
metamorfoses na organização do espaço geográfico, transformando 
modos de vida e as formas das paisagens, estimulando novas 
possibilidades de análise e interpretação dos conteúdos de tais 
mudanças sob uma perspectiva geográfica.  

Não restam dúvidas de que a década de 70 do século XX pode 
ser considerada o marco a partir do qual as transformações se 
aceleraram, em virtude das novas lógicas técnico-informacionais 
decorrentes da revolução tecnológica, que possibilitaram a conexão 
mundial através das redes de informação, alterando as relações (e as 
percepções) de espaço e tempo, categorias fundamentais ao 
desenvolvimento da análise geográfica.  

Neste contexto diferentes autores desenvolveram discussões 
que continuam estimulantes e necessárias à compreensão do mundo a 
partir de então, entre os quais se destacam as interpretações acerca da 
compressão espaço-tempo (HARVEY, 1992), da aceleração 
contemporânea (SANTOS, 1994) e da sociedade em rede 
(CASTELLS, 1999). 
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O conceito de redes é, neste momento de desenvolvimento da 
Geografia e do próprio mundo, indispensável na análise das 
transformações socioespaciais ocorridas recentemente. Através das 
redes os lugares são conectados e a idéia de totalidade do mundo 
adquire maior inteligibilidade. Os fluxos das mais variadas origens e 
tipos circulam através das redes geográficas; fluxos que conectam 
lugares e pessoas são viabilizados pela rede; em verdade, 

 
A rede aparece como o instrumento que viabiliza 
exatamente duas estratégias: circular e comunicar 
[...] os fluxos de todo tipo – das mercadorias às 
informações – pressupõem a existência das 
redes. A primeira propriedade das redes é a 
conexidade, os nós das redes são assim lugares 
de conexões, lugares de poder e de referência. 
(DIAS, 1995, p. 147-148). 

             
 Na avaliação de Castells (1999), a rede seria um conjunto de 

nós interconectados, onde o nó é o ponto no qual uma curva se 
entrecorta; o que um nó é depende do tipo de redes que estejam 
sendo tratadas. Para este autor redes são estruturas abertas capazes de 
expandirem-se de forma ilimitada, articulando novos nós desde que 
consigam comunicar-se dentro da rede, quer dizer, desde que os 
mesmos códigos de comunicação sejam compartilhados. 

Fazendo referência aos diversos fluxos que circulam no interior 
de uma rede, conectando nós e redimensionando a existência da 
própria rede, Souza considera que 

 
Na rede, o que há é, em termos abstratos e para 
efeito de representação gráfica, um conjunto de 
pontos – os nós – conectados entre si por 
segmentos – arcos – que correspondem aos 
fluxos que interligam os nós – fluxos de bens, 
pessoas ou informações – sendo que os arcos 
podem ainda indicar elementos infra-estruturais 
presentes no substrato espacial – p. ex., estradas 
– que viabilizam fisicamente os deslocamentos 
dos fluxos. (SOUZA, 1995, p. 150). 

 
Segundo Haesbaert (2002a) o uso do termo rede contribui para 

compreender as articulações entre diferentes territorialidades bem 
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como suas estruturações internas. Para ele o conceito de rede emerge 
com o próprio capitalismo, sendo que os primeiros pesquisadores que 
o utilizaram surgem no século XIX, ao tentarem explicar 
determinadas formas espaciais disseminadas pelo novo sistema de 
produção, tais como redes de transportes cada vez mais articuladas, 
inúmeras redes no interior das cidades e diversas redes técnicas 
construídas para destruir e reordenar territórios.  

Na realidade, as cidades podem ser identificadas como nós de 
redes, especialmente as cidades médias e grandes, lugares de conexão 
entre as diferentes escalas através das quais os fluxos de toda natureza 
circulam. Para Santos e Silveira (2001, p. 280), “as cidades são os 
pontos de interseção e superposição entre as horizontalidades e as 
verticalidades”. E nesse movimento as cidades vão estabelecendo uma 
ponte entre o global e o local, em vista das crescentes necessidades de 
intermediação e da demanda também crescente de relações; além 
disso, como vivemos imersos no bojo da aceleração contemporânea, 
há que se considerar a necessidade permanente de informação de toda 
ordem, e este é um dado a mais a ser considerado no momento de 
explicar a teia de relações que articulam as cidades entre si, no 
contexto da região que integram e, simultaneamente, as relações 
estabelecidas com cidades de outras regiões do país e do mundo. O 
geógrafo precisa ter em mente que 

 
O espaço é formado por um conjunto 
indissociável, solidário e também contraditório, 
entre sistemas de objetos e sistemas de ações, 
não considerados isoladamente, mas como o 
quadro único no qual a história se dá. Sistemas 
de objetos e sistemas de ações interagem. De um 
lado, os sistemas de objetos condicionam a 
forma como se dão as ações, e, de outro lado, o 
sistema de ações leva à criação de objetos novos 
ou se realiza sobre objetos preexistentes. É assim 
que o espaço encontra sua dinâmica e se 
transforma. (SANTOS, 1994, p. 111). 

 
  No bojo dessas transformações engendradas pelos sistemas de 

objetos e de ações, há que se compreender que a rede urbana 
funciona como um conjunto de aglomerações produzindo bens e 
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serviços junto com uma infra-estrutura de suporte, e com fluxos que, 
por meio desses instrumentos de intercâmbio, circulam entre as 
aglomerações (SANTOS, 2005). 

 
 

4 ITABUNA E ILHÉUS, NO SUL DA BAHIA: UMA 
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA ARTICULAÇÃO 
MUNDO – LUGAR POR MEIO DAS REDES 

 
Para se compreender o processo de constituição da rede urbana 

no sul da Bahia é necessário que se considere como ponto de partida 
a influência da cacauicultura como elemento de fomento da produção 
desse espaço regional. “Como o espaço não é homogêneo e evolui de 
maneira desigual, a difusão dos objetos modernos e a incidência de 
ações modernas não são as mesmas em toda parte. Alguns subespaços 
[...] podem acolher as ações dos atores hegemônicos” (SANTOS, 
2005, p. 167). Quando se considera a teia de ações emanadas e de 
objetos criados para fomentar a cacauicultura na microrregião Itabuna 
- Ilhéus, percebe-se que também na região a criação de fixos 
produtivos levou ao surgimento de fluxos que, por sua vez, exigiram 
novos fixos para viabilizar o seu próprio desenvolvimento ao longo 
do tempo. Segundo Santos, 

  
Os fixos são os próprios instrumentos de 
trabalho e as forças produtivas em geral, 
incluindo a massa dos homens. Os fluxos são o 
movimento, a circulação e assim eles nos dão, 
também, a explicação dos fenômenos da 
distribuição e do consumo. Desse modo, as 
categorias clássicas, isto é, a produção 
propriamente dita, a circulação, a distribuição e o 
consumo, podem ser estudados através desses 
dois elementos, fixos e fluxos. (SANTOS, 1996, 
p. 77). 

 
 Para Santos a análise dos fluxos é às vezes difícil, pela ausência 

de dados. Mas o estudo dos fixos permite uma abordagem possível, 
através dos objetos localizados: agências de correio, sucursais 
bancárias, escolas, hospitais, fábricas, etc. Cada tipo de fixo surge com 
suas características, que são técnicas e organizacionais. E desse modo 



Globalização, Redes e Relação Mundo - Lugar: Insistindo em um debate ainda não  

esgotado na geografia                                                                                     21 

 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 

a cada tipo de fixo corresponde uma tipologia de fluxos. Fixos e 
fluxos interagem e se alteram mutuamente. 

Os dois principais centros urbanos da zona cacaueira são, 
incontestavelmente, Ilhéus e Itabuna. Ilhéus, no litoral, é o grande 
centro exportador de cacau, enquanto Itabuna, entroncamento 
rodoviário, mais interiorizado, tem como atividade precípua a 
concentração da produção de vasta área, canalizada para o porto 
marítimo de Ilhéus. Acrescenta-se-lhe, ainda, uma função de 
distribuição de produtos importados para uma vasta hinterlândia, dela 
dependente economicamente. Esta função, no passado, esteve ligada 
exclusivamente ao porto de Ilhéus, pelo qual Itabuna recebia as 
mercadorias, porém, hoje, apresenta-se mais independente, graças ao 
desenvolvimento da circulação rodoviária. No entanto, ainda hoje, as 
funções das duas cidades se completam. Por estas razões podemos 
considerar que 

 
A articulação resultante da circulação vai dar 
origem e reforçar uma diferenciação entre núcleos 
urbanos no que se refere ao volume e tipos de 
produtos comercializados, às atividades político-
administrativas, à importância como pontos focais 
em relação ao território exterior a eles, e ao 
tamanho demográfico. Esta diferenciação traduz-
se em uma hierarquia entre os núcleos urbanos e 
em especializações funcionais. (CORRÊA, 1991, p. 
7). 

 

Itabuna e Ilhéus concentram os equipamentos e serviços que 
lhes possibilitam polarizar os municípios da região cacaueira, na 
medida em que drenam a renda regional proveniente da produção de 
cacau, e simultaneamente, constroem interações que não permitem 
que esses municípios fujam de sua dependência político-econômica. 
Neste sentido então, as interações espaciais caracterizam-se, 
preponderantemente, por uma assimetria, isto é, por relações que 
tendem a favorecer um lugar em detrimento de outros, ampliando as 
diferenças já existentes (CORRÊA, 1997). 

  No âmbito dessas assimetrias os centros urbanos vão 
definindo seus papéis no contexto do espaço regional do qual fazem 
parte. Deve-se considerar que a organização do espaço por uma 
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cidade resulta de sua capacidade de, num dado momento, exercer 
influência sobre determinada porção do território. Isso consegue pela 
conjugação de dois fatores: a presença de serviços e funções que 
garantam à aglomeração a possibilidade de atender às necessidades de 
certa porção da área que a circunda; e a existência de uma rede de 
transportes destinada a permitir que a primeira influência se exercite e 
através da qual a cidade estabelece relações com o meio rural e põe a 
sua área de influência em relação com o exterior (TRICART e 
SANTOS, 1958). 

  Atualmente, para analisar uma cidade qualquer já não basta 
situá-la em sua rede regional; faz-se necessário compreender os laços 
de estrutura que subordinam esta a uma unidade mais vasta, formada 
pelo Estado ou mesmo pela área de influência de algumas grandes 
corporações (ROCHEFORT, 1998). Apesar disso o autor também 
considera que no estado atual da organização dos transportes e da 
distribuição, a rede urbana regional constitui-se ainda em uma 
indispensável estrutura técnica da vida regional, que tem que ser 
cuidadosamente analisada no momento da pesquisa. 

Se até a década de 80 era possível referir-se, com certa 
tranqüilidade, à região comandada pelas cidades de Itabuna e Ilhéus 
através da denominação região cacaueira, a partir dos anos 90 alguns 
acontecimentos redundaram em mudanças de conteúdos geográficos 
que alteraram inclusive a denominação da referida região, uma vez 
que novos vetores econômicos, políticos e culturais modificaram as 
relações socioespaciais na região. Evidentemente que essas 
transformações implicaram em mudanças também na forma / 
conteúdo da rede urbana, em virtude do declínio de alguns fluxos 
relacionados à comercialização do cacau e do recrudescimento de 
fluxos geográficos de outras naturezas. Deve-se considerar que na 
contemporaneidade, “passamos de fluxos que são curtos no espaço e 
que se exercem em áreas limitadas, a fluxos que abrangem frações do 
território cada vez maiores. Hoje, aliás, o mundo todo é o campo de 
ação dos fluxos que se expandem com o suporte dos novos sistemas 
de engenharia” (SANTOS, 1996, p. 81).  

Apesar das transformações verificadas em toda a região, os 
centros regionais, Itabuna e Ilhéus, mantiveram seu predomínio sobre 
o espaço regional, principalmente porque a década de 90 
correspondeu também ao período de instalação de novos 
equipamentos industriais em ambos os municípios, de incremento do 
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comércio em Itabuna, inclusive com a instalação de um shopping center, 
e do revigoramento do turismo em Itacaré, Canavieiras e Ilhéus. No 
caso do shopping center, relacionado ao comércio varejista de Itabuna e 
sua hinterlândia, verifica-se aquilo que fora apontado por Corrêa 
(2006) em seu estudo, ou seja, que este equipamento urbano tem o 
poder de alterar padrões de deslocamentos para compras já 
solidamente estabelecidos no âmbito da rede urbana. Com relação à 
Itabuna e Ilhéus, cidades de médio porte distantes entre si em apenas 
30 km, chegou-se mesmo a afirmar que “se até recentemente foi 
possível falar separadamente de Ilhéus e Itabuna, hoje é mais 
conveniente tratar dos dois centros praticamente como uma só 
unidade urbana responsável pela condução da vida regional”. (SILVA 
et al.,1987, p. 407). 

As duas cidades de médio porte do sul da Bahia têm suas redes 
de transporte articuladas através da BR-415. São constantes os fluxos 
entre as duas cidades; convém reafirmar que “os fluxos definem a 
forma e os processos espaciais” (CASTELLS, 1999, p. 434) na rede 
urbana. Em virtude da grande fluidez que há entre os dois centros, 
tem-se questionado se já existe, efetivamente, o fenômeno da 
conurbação no espaço compreendido entre Itabuna e Ilhéus. Para 
Silva, “não se pode falar de uma tendência a uma conurbação do tipo 
físico-territorial, mas, certamente, já existe uma conurbação funcional 
com forte tendência à expansão” (SILVA et al.,1987, p. 407). De fato, 
ainda há uma considerável densidade de propriedades rurais ao longo 
da rodovia Ilhéus - Itabuna, impedindo a instalação de equipamentos 
urbanos neste trecho e a mudança de conteúdos das paisagens rurais 
em paisagens eminentemente urbanas. Entretanto, cada vez mais 
rapidamente, são instalados equipamentos urbanos ao longo da 
rodovia. Convém lembrar que dois bairros de Ilhéus (Salobrinho e 
Banco da Vitória) e duas grandes instituições ligadas ao ensino e à 
pesquisa (UESC e CEPLAC) localizam-se nesse intervalo. Ao longo 
da própria rodovia os fluxos vão surgindo ou se intensificando. Neste 
contexto socioespacial do início do século XXI vê-se que “a 
sociedade está sendo construída em torno de fluxos: fluxos de capital, 
de informação, de tecnologia, de interação organizacional, de imagens, 
sons e símbolos” (CASTELLS, 1999, p. 436), que transformam 
radicalmente os lugares impondo novos conteúdos nas suas 
articulações com o mundo.  
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Vê-se, assim, que a microrregião Itabuna - Ilhéus sofreu 
significativas transformações nas duas últimas décadas. Neste 
contexto torna-se necessário compreender até que ponto 

 
Muitos fenômenos participam de redes locais ou 
regionais, e outros, de redes nacionais / mundiais, 
e muitas são as descontinuidades e os 
entrelaçamentos [...] sendo assim [...] delineá-los, 
destrinchar este confuso “novelo” é o que a 
questão das escalas e da própria região nos propõe 
(HAESBAERT, 2002a, p. 114). 

 
As transformações ocorridas alteraram paisagens, imprimiram 

novos significados aos espaços urbanos e rurais dos municípios, 
engendraram novas formas de articulação com outros lugares e 
regiões do Brasil e do mundo, redimensionaram a estrutura espacial 
(econômica, política, ambiental, social, cultural). Tudo isso 
contribuindo para que novos fluxos passassem a integrar a rede 
urbana regional no âmbito de suas conexões endógenas e exógenas, 
tornando mais complexas suas relações e exigindo novos olhares que 
possam trazer à luz uma melhor compreensão sobre a mesma. Esses 
fatores estão a demonstrar que “existe uma instabilidade e uma tensão 
entre as redes e o território, entre o dinâmico e o estático, entre aquilo 
que circula e aquilo que habita” (MACHADO, 2003, p. 135). No bojo 
dessas considerações é oportuno observar que 

 
O Brasil apresenta, no alvorecer do século XXI, 
numerosos e complexos ciclos de reprodução do 
capital, geradores de interações multifacetadas, 
multidirecionadas e de intensidades variadas que 
geram uma rede urbana cada vez mais complexa 
[...] entender a lógica de redes urbanas cada vez 
mais complexas é uma tarefa que se torna 
fundamental para compreender a sociedade 
brasileira e o seu território. (CORRÊA, 2006, p. 
326). 

 
Complexidade esta que pode – e deve – ser averiguada em 

todas as escalas da análise espacial. É preciso, pois, identificar as redes 
de dimensão planetária e que, segundo alguns autores, servem de 
embrião para a formação de um ‘território-mundo’ e, 
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simultaneamente, identificar as redes de caráter local e regional que, 
frequentemente, possuem força para transformar a organização 
territorial (HAESBAERT, 2002a). Isso deve estar bastante nítido na 
mente do pesquisador – especialmente do geógrafo – no momento 
em que se propõe a compreender processos espaciais que são locais, 
regionais, mas que simultaneamente dialogam com o país e o mundo. 
Portanto, 

 
O fato de que a rede é local e global, una e 
múltipla, estável e dinâmica, faz com que a sua 
realidade, vista num movimento de conjunto, 
revele a superposição de vários sistemas lógicos, 
a mistura de várias racionalidades cujo 
ajustamento, aliás, é presidido pelo mercado e 
pelo poder público, mas, sobretudo, pela própria 
estrutura socioespacial. (SANTOS, 1999, p. 222). 

 
A rede urbana construída em torno do predomínio das cidades 

de Itabuna e Ilhéus, historicamente relacionada à lavoura cacaueira e a 
todo um séquito de fluxos decorrentes desta atividade econômica, 
insere-se, portanto, no bojo dessas questões vinculadas à Geografia 
urbana na contemporaneidade, como também a outras áreas da 
própria Geografia e de outros campos do conhecimento. Acontece 
que não é mais a cacauicultura, pelo menos não apenas ela, que define 
os movimentos dos fluxos que atualmente circulam por esta rede 
urbana, imprimindo-lhe novos significados. Na verdade, deve-se 
considerar que 

 
As sociedades tradicionais eram mais 
territorializadas, enraizadas, e a sociedade 
moderna foi-se tornando cada vez mais 
“resificada” ou reticulada, quer dizer, 
transformada através de fluxos cada vez mais 
dinâmicos, marcados pela velocidade crescente 
dos deslocamentos. (HAESBAERT, 2002a, p. 
122).  

 

A busca da compreensão e explicação desses significados 
coloca-se, portanto, como relevante tarefa, que pode e deve ser 
desenvolvida no contexto da análise espacial, no âmbito da qual se 
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empreende um esforço de considerar a dimensão têmporo-espacial, as 
conexões inter-escalares e a interrelação sociedade/natureza, algumas 
das exigências necessárias para a realização de um trabalho 
efetivamente geográfico. Necessariamente, como observou Haesbaert 
(2002b), a rede se coloca como um referencial teórico fundamental 
neste debate, na medida em que ela é o veículo portador da maior 
fluidez que atinge o espaço geográfico e, no entender de muitos dos 
autores consultados, o componente mais importante da 
territorialidade contemporânea. Considero mesmo que na 
contemporaneidade o conceito de redes vem somar-se àqueles cinco 
conceitos-chave (região, espaço, território, paisagem e lugar) 
imprescindíveis para a construção de uma análise e um discurso 
efetivamente geográficos. 
 
5 E COMO FICA A QUESTÃO DA IDENTIDADE 
CULTURAL NESTE CONTEXTO DA ACELERAÇÃO 
CONTEMPORÂNEA? 

 
Quisera abranger tudo, e tudo me convida; 

mas o tempo é fugaz, e curta e incerta a vida 
Antonio Feliciano de Castilho 

 
Essas palavras do escritor português Feliciano de Castilho 

foram escritas na segunda metade do século XIX, época marcada 
pelas inovações técnicas provenientes da revolução industrial inglesa. 
A locomotiva a vapor era o ícone de um tempo em que a distância 
terrestre entre um lugar e outro no espaço era vencida após horas e 
até mesmo dias de viagem. O automóvel ainda não existia e as viagens 
marítimas, cansativas e monótonas “duravam o tempo de uma vida” e 
constituíam-se em verdadeiras aventuras ainda que por terras 
cartografadas e conhecidas. E ainda assim, o poeta considerava o 
tempo fugaz para se viver tudo o que a vida oferecia. 

O que dizer então desse início do século XXI? Desse período 
onde envoltas por um séqüito de objetos, inovações e informações, 
muitas pessoas são levadas a perderem suas referências de tempo – e 
de espaço – desconstruindo identidades culturais tecidas no decorrer 
de um longo tempo em nome de uma pan-identidade, de uma pan-
cultura ou de um hibridismo cultural (ARAÚJO e HAESBAERT, 
2007). 
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O efêmero e o fugidio são características desse momento em 
que vivemos, não restam dúvidas. O tempo do relógio digital está em 
toda parte, lembrando a todo instante que é preciso ter pressa! O 
trabalho, o lazer, o ócio, o consumo e a guerra. Tudo parece ser 
milimetricamente cronometrado para que não se perca tempo. Essa 
exacerbação da técnica no contexto do mundo atual e sua relação 
inexorável com a idéia de aceleração do tempo vêm, na verdade, 

 
Implicando em profundas transformações no 
processo produtivo; as mudanças nos meios de 
comunicação ligando os espaços em redes de 
fluxos cada vez mais densas, ultrapassando 
fronteiras, colocam uma necessidade de repensar 
a natureza do espaço num momento em que a 
relação espaço / tempo se transforma de modo 
incontestável [...] o que se busca é a diminuição 
do tempo do percurso e não do espaço do 
percurso que continua sendo um dado 
inquestionável [...] (CARLOS, 1996, p. 28).  

 

Neste sentido, portanto, o local se transforma mais 
rapidamente, na medida em que está exposto a todo o movimento e 
fluidez existente na sua relação com o mundo. E no bojo dessas 
relações torna-se necessário “repensar a identidade do lugar cada vez 
mais dependente e construída no plano do mundial” (idem). 

A discussão acerca da identidade cultural está mesmo posta em 
questão no âmbito das ciências sociais de um modo geral, destacando-
se os debates mais recentes feitos pela Sociologia, Antropologia e 
mesmo pela Geografia. De acordo com Hall (1999, p.7) o argumento 
principal é que “as velhas identidades, que por tanto tempo 
estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 
identidades e fragmentando o indivíduo moderno”. O autor considera 
mesmo que o próprio conceito de identidade é bastante complexo, 
ainda pouco desenvolvido e ainda menos compreendido nas ciências 
sociais contemporâneas, por isso mesmo torna-se impossível 
encontrar uma ideia de consenso quanto ao(s) seu(s) significado(s). 
De qualquer forma, Hall conclui que as identidades culturais, 
enquanto aspectos de nossa identidade individual e coletiva, “surgem 
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de nosso ‘pertencimento’ a culturas étnicas, raciais, linguísticas, 
religiosas e, acima de tudo, nacionais”. (HALL, 1999, p.8). 

Cultura e natureza, identidade e diferença, constituem dois 
pares indissociáveis, assim como sociedade e espaço. Quanto à 
identidade e diferença é interessante observar que 

 
Ocorre um cruzamento ainda mais íntimo, pois 
não há como “identificar-se” algo sem que sua 
“diferenciação” (em relação ao “outro”) seja 
construída [...] isto demonstra o caráter 
permanentemente relacional da construção 
identitária, sempre produzida na relação com 
aquele que é estabelecido como o seu “outro”. 
(ARAÚJO e HAESBAERT, 2007, p.36).  

 
Sendo assim as idéias de identidade cultural e identidade 

territorial, como estabelecidas em um passado ainda recente, ficam 
comprometidas. Os meios informacionais e um acesso mais amplo ao 
movimento e à comunicação, na escala planetária, promovem um 
verdadeiro entrecruzamento de culturas, daí a noção de 
multiculturalismo ou de hibridismo cultural (ARAÚJO e 
HAESBAERT, 2007). É exatamente por esta razão que, 
ironicamente, 

 
À medida em que os meios de comunicação – 
que permitem ao indivíduo participar na 
reprodução da cultura – ficam mais sofisticados, 
instantâneos e globais, os significados culturais 
nas sociedades modernas se tornam cada vez 
mais fragmentados e voláteis. (COSGROVE, 
2000, p.55).   

 

No contexto da aceleração contemporânea talvez seja mesmo 
necessário considerar a idéia de que “identidades são identificações 
em curso”, de que as identidades culturais não são estáticas e nem são 
rígidas; são sempre resultados transitórios e fugazes de “processos de 
identificação” (SANTOS, 2006, p.135). Tais processos, nos dias de 
hoje, tendem a ser cada vez mais globais, intercambiáveis, 
desterritorializados. Entretanto, o lugar continua existindo enquanto 
uma singularidade construída na relação necessária entre natureza e 
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cultura (ou culturas) e enquanto espaço concreto de manifestação do 
cotidiano e da vida. Neste sentido, 

 
O lugar se apresentaria como o ponto de 
articulação entre a mundialidade em constituição 
e o local enquanto especificidade concreta, 
enquanto momento. É no lugar que se 
manifestam os desequilíbrios, as situações de 
conflito e as tendências da sociedade que se 
volta para o mundial. (CARLOS, 1996, p.29). 

 

De acordo com McDowell (1996) este parece ser o atual desafio 
que provoca os geógrafos, de um modo geral, e os geógrafos 
culturais, de modo particular, quer seja: a investigação de como essas 
interconexões entre as forças globais e as particularidades locais 
alteram as relações entre identidade, significado e lugar. 

Neste contexto, ainda, faz-se necessário atentar para o fato de 
que a sociedade de consumo entroniza o indivíduo (o individualismo), 
fazendo esmaecer as preocupações desse indivíduo com os problemas 
gerais das coletividades. Que tipo de identidade pode ser construída 
em um cenário como este? Que tipo de cultura emerge no nível do 
indivíduo e não do grupo, da coletividade? Que formas de relações 
humanas (culturais, sociais, políticas) prevalecerão nos lugares assim 
constituídos?  

Essas questões colocadas em aberto e um pequeno fragmento 
de “Eu, etiqueta”, de Carlos Drumond de Andrade, podem concluir 
este texto, mas não essa discussão, que de fato parece indicar alguns 
caminhos necessários e indispensáveis à reflexão e ao debate 
geográfico neste início do século XXI. 

 
“[...] É doce estar na moda, ainda que a moda 
seja negar minha identidade, 
trocá-la por mil, açambarcando 
todas as marcas registradas 
todos os logotipos do mercado. 
Com que inocência demito-me de ser 
eu que antes era e me sabia 
tão diverso dos outros, tão mim-mesmo, 
ser pensante, sentinte e solidário 
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com outros seres diversos e conscientes 
de sua humana, invencível condição. 
Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, 
em língua nacional ou em qualquer língua  
(qualquer principalmente). 
E nisto me comprazo, tiro glória de minha anulação [...]” 

(Carlos Drumond de Andrade, 1984). 
 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Ao longo do texto as reflexões foram articuladas através de 

categorias e conceitos que atravessaram toda a discussão, cuja tônica 
foi enfatizar algumas questões relacionadas aos efeitos da globalização 
sobre o espaço geográfico; quer seja quando se discute a importância 
das redes enquanto instrumento fundamental para compreensão do 
que o mundo é hoje; quer seja quando se destaca um estudo de caso 
específico, o da microrregião Itabuna - Ilhéus, a fim de identificar 
alguns conteúdos atuais que caracterizam aquele espaço regional no 
sul da Bahia, outrora relacionado apenas à cacauicultura – e a um 
séqüito de questões econômicas, políticas e culturais associadas a esta 
atividade produtiva. 

A interconexão entre mundo e lugar, explícita ou 
implicitamente, também percorre todo o texto. A ideia de totalidade 
que o mundo encerra só pode ser apreendida cognitivamente através 
da consideração dos lugares, espaços concretos de manifestação da 
vida em toda sua multiplicidade, portanto, espaços de manifestação de 
conflitos, de embates, mas também de construção de possibilidades 
de transformação e mudança. 

A noção de aceleração do tempo associada às diferentes 
possibilidades de vencer as distâncias que continuam existindo 
concretamente no espaço, emerge em alguns momentos ao longo do 
texto. Tal discussão remete-nos necessariamente ao problema das 
disparidades e diferenciações sociais e espaciais. O espaço é fluido, 
mas não o é para todos; o mundo é quase que diariamente invadido 
por novos objetos carregados de informação, mas não são todos que 
podem consumi-los, tão pouco entende-los, como sentenciou Milton 
Santos ao refletir sobre a aceleração contemporânea e suas 
consequências sobre a organização da sociedade e do espaço. 
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Finalmente, encerrando o artigo, veio à tona a questão das 
identidades culturais em meio ao controvertido processo de 
globalização a que o mundo está submetido. Como síntese e como 
desfecho aglutinador de tudo o que foi discutido anteriormente, a 
questão das identidades culturais e/ou territoriais leva o geógrafo a 
refletir sobre os efeitos concretos da globalização e de todo o 
movimento de aceleração provocado pelas novas tecnologias da 
informação; tanto os efeitos sobre lugares, regiões e mesmo Estados-
nação, como sobre os aspectos específicos das identidades culturais 
de pessoas e de grupos sociais, identidades construídas historicamente 
ao longo do tempo e por meio de relações territoriais envolvendo a 
interconexão entre cultura e natureza. Identidades culturais que nas 
atuais circunstâncias por vezes se esvaem num átimo de tempo. 

Percebe-se assim que os desdobramentos dessas questões – cuja 
gênese indiscutivelmente está relacionada à emergência da 
globalização – nos indicam que essas discussões estão longe de se 
darem por encerradas, especialmente no âmbito da ciência geográfica; 
constituindo-se mesmo em questões obrigatórias para a análise da 
configuração espacial neste início do século XXI.  
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RESUMO  
Este artigo realiza uma leitura sobre os significados atribuídos ao 
bairro do Benfica, em Fortaleza-Ceará, a fim de demonstrar que, em 
contextos metropolitanos, as unidades espaciais por eles 
representadas podem possuir diferentes sentidos atribuídos pelos 
sujeitos que dele se apropriam. Inserindo-se nas discussões teóricas da 
geografia cultural, através do exame das relações de poder e da 
produção de sentidos no cotidiano, a investigação demonstra que ao 
falar sobre um bairro sujeitos constroem cadeias de significações onde 
elementos semelhantes são utilizados para construir diferentes 
representações do lugar. Este como espaço de ação imediata é 
compreendido pela força da construção discursiva. Por isso, torna-se 
detentor de diferentes lugares expressos nas falas e, 
consequentemente, nas vivências dos sujeitos.  

mailto:ilionp@yahoo.com.br
http://br.mc510.mail.yahoo.com/mc/compose?to=cdmo49@yahoo.com.br


PEREIRA, I D. e OLIVEIRA, C. D. M. De                             36 

 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 

Palavras-Chave: Bairro, Lugar, Representação, Discurso, Metrópole.  
   
ABSTRACT  
This article presents a reading of the meanings attributed to the 
neighborhood of Benfica, Fortaleza, Ceara, in order to demonstrate 
that in metropolitan contexts, spatial units represented by them can 
have different meanings attributed by individuals who ap. Being part 
of the theoretical discussions of cultural geography through an 
examination of power relations and the production of meaning in 
daily life, research shows that when talking about a subject 
neighborhood build signification network in which similar elements 
are used to construct different representations of the place . This as 
an area of immediate action is understood by the power of discourse. 
Therefore, it is holder of various places expressed in the statements 
and thus the experiences of the subjects.  
Keywords: Neighborhood, Place, Representation, Address, 
Metropolis  
 
RESUME 
Lárticle présente des significations atribuées pour plusieurs acteurs au 
quartier Benfica, situé, dans des contextes métropolitains, au centre 
du Fortaleza- Ceará, Brèsil.  Il veut démontrer que les unités spatiales 
représentés, peuvent avoir différentes significations attribuées par des 
personnes qui se l'approprier. La recherce a eté dévellopée sous les 
dicussions théoriques de la geographies culturelle et montre que les 
sujets de cet quartier ils construisent chaînes de significations dans 
lequel quelques éléments similaires sont utilisés pour construire des 
différentes représentations du lieu. Le lieu c´est comme un domaine 
d'action immédiate et est entendu par la force de construction 
discursive. De cette façon le lieu devient titulaire de  plusiers lieux 
d´abord des plusiers descriptions, expériences et perceptions. 
Mots-clé:  Quartier, Lieu, Représentation, Discours, Métropole. 
 
 
I INTRODUÇÃO 

 
 Os bairros caracterizam-se pela singularidade. Não há, dentro 

de uma cidade, dois bairros iguais. Estes se definem por suas 
particularidades resultantes de fatores ambientais, sociais, culturais e 



Lugar ou lugares? A produção discursiva de um bairro metropolitano: Benfica 

(Fortaleza-CE).                                                                                 37 

 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 

históricos. Privilegiar a dimensão cultural e simbólica, através das 
construções discursivas de seus habitantes, não implica esquecer as 
outras dimensões que compõem o bairro. Significa reconhecer o 
caráter estruturante dos discursos e das representações públicas e 
cotidianas produzidas por diferentes sujeitos.  

A construção dos significados partilhados por uma população 
decorre de processos de interação social, confrontos e negociações 
entre práticas sociais e visões de mundo distintas presentes no 
próprio bairro. Tais processos são muito complexos e contribuem 
para a construção de uma ordem simbólica historicamente 
contextualizada.  

Observar um bairro, através dos momentos em que seus 
moradores e freqüentadores se encontram é um instigante ponto de 
partida para compreensão de seus processos de construção discursiva 
como lugar metropolitano. O bairro Benfica, coligado a área central 
de Fortaleza1, configura um bom exemplo de como essa construção é 
tecida. Pode-se acompanhar o processo de representação pela 
associação de narrativas, a partir de performances lúdicas que lhe 
atribuem às características de cultural, tradicional e espaço da 
liberdade.  

O Benfica, em Fortaleza-CE, é construído como lugar 
polifônico e dialógico. Nele múltiplas vozes se cruzam a fim de 
construir seu significado no contexto urbano. Há múltiplos sujeitos 
situados, social e culturalmente, construindo interpretações que 
dialogam entre si e formam a definição deste como bairro da capital 
cearense.  

Como destacam Cordeiro e Costa (1999), os bairros são reais e 
imaginados. Como lugares específicos da cidade, possuem uma 
prática social cotidiana de etnografia peculiar. Ao questioná-la 
podemos demonstrar sua construção discursiva e as cadeias de 
significação interativas de sujeitos e objetos descritos em suas 
narrativas. Evidenciando assim que o lugar, como lócus de 
características pitorescas, é formado por um conjunto mais amplo de 
relações originadas no diálogo e na multiplicidade de vozes.  As 
mesmas que buscam definir como o lugar é e, consequentemente, 
como é estar nele.  

Indaga-se então: Como os sentidos atribuídos ao bairro são 
vividos pelas pessoas? Quais relações de força estão envolvidas na 
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atribuição de sentido? O que é necessário para imprimir sentido a essa 
porção do espaço? E de que forma tal impressão manifesta-se?  

No intuito de debater e responder as questões levantadas, o 
artigo segue um roteiro de análise para uma exposição mais 
sistemáticas das idéias. Inicialmente, busca conceituar lugar como 
construção discursiva e, concomitantemente, apresentar características 
do Benfica em Fortaleza. Depois questiona como é possível analisar o 
lugar fixado nesta mesma construção, destacando o modo de 
interpretação proposto. Por fim, a reflexão encaminha-se na direção 
dos conflitos simbólicos acerca do que o bairro representa para cada 
sujeito, explorando situações nas quais estes sujeitos, como atores 
diferentes, se encontram.  

 
II LUGAR OU LUGARES? EXISTÊNCIA E DISCURSO NA 
ATRIBUIÇÃO DE SENTIDOS  

  
A interpretação de lugares em contextos metropolitanos exige, 

atualmente, a capacidade de considerar a constituição de sentidos 
como algo relacional e contraditório. Sobretudo, como um 
empreendimento social. É necessário pensarmos como as pessoas 
vivem os lugares que habitam e como constroem para eles sentidos 
expressos em atos, gestos e, principalmente, narrativas. Não que o 
discurso possa substituir a relação direta das pessoas com os lugares, 
mas através da fala expressamos as cadeias de significação que 
construímos para dar sentido aos lugares que vivemos.   

O senso de lugar das pessoas, num período de desencaixe espaço-
temporal, se constitui de forma relacional, conectando as vivências 
num local específico e as relações mais amplas, econômicas, políticas 
e sociais, estabelecidas com o mundo, tornando-o mais um processo 
dinâmico que um lócus singular. O lugar, assim, passa a ser composto 
por três características:  é processual;  não possui divisões 
demarcatórias e; não tem identidades únicas e singulares. Massey 
(2000, p. 183) acrescenta: “Se se reconhece que as pessoas têm 
identidades múltiplas, pode-se dizer a mesma coisa dos lugares. 
Ademais, essas identidades múltiplas podem ser uma fonte de riqueza 
ou de conflito, ou de ambos”.  

Oakes (1997, p. 510) corrobora com esta definição e destaca 
que as relações estabelecidas pelos sujeitos “... fazem o lugar ser mais 
uma rede dinâmica do que uma localização ou sítio específico”. O 
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autor destaca ainda a relevância do sujeito para esse lugar já que só 
pessoas estabelecem relações sociais; e através dessas que o lugar, por 
ele interpretado, toma forma. Por isso, o autor radicaliza sua 
concepção sobre a não necessidade de demarcação territorial, 
afirmando que a batalha das pessoas é para significarem seus lugares 
tendo por base, apenas, suas próprias crenças. 

 Ferreira (2000), partindo dessa mesma perspectiva, ressalta 
que os lugares não podem ser interpretados como frutos da luta 
contra a homogeneização imposta pela globalização. Considera 
incessantes as disputas estabelecidas pelos sujeitos para construírem 
suas próprias espacialidades; e para imprimirem seus próprios 
sentidos de lugar.   

 Este lugar “de disputas” envolve a materialidade do espaço e 
um sistema de significados que dá sentido ao lugar, tornando-o parte 
de uma prática discursiva. Nele sempre se fala de arranjos com poder 
discursivos e simbólicos; pois nossas condutas em relação ao lugar 
são reguladas e influenciadas pelos significados com os quais nos 
posicionamos.  

 Assim, o lugar deve ser considerado produto de uma inter-
relação de forças econômicas, políticas, históricas, sociais, além de 
definir o sentido do espaço. O lugar é uma “luta para nos colocarmos 
como sujeitos da história e da espacialidade”. É um meio de afirmar 
quais as posições assumidas pelas pessoas ao identificá-lo e se 
identificarem nele, tornando-o discursivo (FERREIRA, 2000, p. 80).  

  Observa-se, portanto, que este lugar discursivamente 
constituído conecta tanto as relações políticas e econômicas globais, 
quanto às experiências imediatas das pessoas na vida cotidiana. Por 
isso, mantém as proposições de Heidegger e Merleau-Ponty2, acerca 
da experiência humana de espaço. Porquanto, homens e mulheres 
percebem o mundo com todos os seus sentidos construindo uma 
relação intersubjetiva3 com os lugares que habitam, destacando que 
corpo e cultura são constituídos nas relações sociais de poder. Daí, o 
lugar presenciar-se um conjunto complexo e simbólico de fenômenos, 
acessíveis de serem analisados a partir da experiência individual e 
coletiva.  

 Desta forma, não se tenta obter a posse da materialidade do 
espaço, nem a delimitação de áreas de atuação de um grupo. A 
disputa é para definir o significado daquele, tornando-o, assim, lugar 
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(FERREIRA, 2000). O significado, nesta interpretação, é definido 
num campo de forças produzido pelos embates entre diferentes 
sujeitos. Nestes, cada um participa do jogo de atribuição de valores e 
tenta constituir seu próprio lugar. 

 O lugar torna-se um discurso sobre o espaço. Destaca-se a 
incerteza do sentido dos lugares, revelando o fator humano como 
preponderante à análise. O campo de forças que gera os significados é 
volátil e pode se modificar a cada situação, sem alterações nas 
estruturas físicas do espaço. Dar sentido, portanto, é disputar com 
outros agrupamentos e sujeitos o valor que se atribui aos lugares; é 
definir um lugar e quais relações podem ser estabelecidas nele. 

 Essa proposta facilita a interpretação do lugar em espaços 
metropolitanos, onde a diversidade de experiências de vida dos atores 
sociais e a coexistência dos mesmos criam campos de forças que se 
articulam na construção dos sentidos. Essa perspectiva, também, 
considera que o lugar não possui uma identidade única, pois os 
sujeitos o vivenciam com suas identificações, imprimindo valores 
condizentes às posições discursivas que recrutam.   

 As metrópoles vivem interações constantes entre global-local, 
moderno-tradicional. Um “verdadeiro” e um “falso”, simultâneos, 
que as tornam “centro” por excelência. Ali tais lugares discursivos se 
revelam, porquanto os sujeitos presentes nas grandes cidades têm 
acesso a uma variedade de discursos apontando diferentes 
identificações, com as quaiss podem aderir ou negar.   

 A multiplicidade de identificações possíveis em contextos 
metropolitanos indica que as relações que os lugares estabelecem com 
o mundo são essenciais no jogo de significados onde qualquer pessoa 
pode se encontrar. Assim, mesmo que Buttimer4 tenha em mente 
outro contexto para sua colocação podemos interpretar através dela 
que toda identificação constrói para si um lugar, seu local de repouso 
e de reconhecimento, o que se pode chamar de “enraizamento 
dinâmico” 5 já que o sujeito e lugar estão em processo. 

De acordo Oakes (1997), o lugar apresenta realidades 
incompatíveis em si mesmo, ele não é o fruto de um longo processo 
de diferenciação, mas se constitui nas relações que os sujeitos 
estabelecem entre si e com o mundo. Sua proposta sugere que os 
lugares devem ser vistos como instáveis formados por paradoxos e 
contradições onde a subjetividade que dá sentido aos mesmos é 
constituída por forças de abstração e de objetivação. 
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As formas como os lugares são descritos pelos sujeitos contêm 
as relações que o produzem. Eles não são interpretados como 
sinônimos de comunidade, nem uma porção menor da região ou do 
espaço. Eles são espaços com significado, produto da relação direta 
das pessoas com o meio e das relações de produção, já que todo 
sujeito é fruto de um discurso que o faz ver no espaço elementos 
inerentes às contradições vividas diariamente. 

 
III LUGAR E DISCURSO: UMA COMBINAÇÃO POSSÍVEL 

 
Compreender o lugar como uma construção na qual se 

estabelecem relações de forças entre diferentes discursos, é considerar 
a existência de incessantes disputas para imposição de sentido. Assim, 
os elementos discursivos são essenciais para a compreensão do lugar 
como produto relacional,  admitindo-se a possibilidade constante de 
trocas e inversões. Para Foucault (1985, p. 95), “...não se deve admitir 
um mundo do discurso dividido, admitido e o discurso excluído, ou 
entre discurso dominante e dominado; mas, ao contrário, como uma 
multiplicidade de elementos discursivos que podem entrar em 
estratégias diferentes”. 

            O poder exercido para a definição do lugar constitui um 
conjunto de posições estratégicas tomadas pelos dominantes que têm 
seus efeitos reconduzidos pelos dominados; sendo, portanto, o modo 
de ação de uns sobre outros, uma ação agindo sobre outra ação, 
restringindo a existência do poder ao seu exercício. Ainda em 
Foucault (1995) por toda relação se articular no jogo de dois 
elementos, como relação de poder, o outro deve ser mantido até o 
final como sujeito de ação. 

As regras da analítica do poder6 de Foucault (1985) fornecem 
um quadro avaliativo favorável à contextualização da análise dos 
sentidos atribuídos ao lugar, pois estes não surgem como uma ação 
isenta na vida social e ocorrem frente às estruturas de poder. Todos 
os sujeitos presentes no lugar atribuem-no significado e é nesse 
campo de significações que se constrói o sentido global. Depois, não 
se deve procurar quem tem o poder, mas como os significados do 
lugar são modificados na correlação de forças. Também não se deve 
pensar em níveis de significação, mas como os “diferentes” se 
associam. E finalmente o sentido geral do lugar é polivalente, a 
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medida que associa características de diversos significados atribuídos 
pelos grupos nele presentes.   

As regras apontadas por Foucault (1985) podem, ainda, ser 
vinculadas ao conceito de prática discursiva de Bakhtin (1999). Sua 
definição a destaca como a linguagem em uso pelos sujeitos são 
momentos de ressignificação onde sentidos são construídos no 
cotidiano, subvertendo e misturando discursos antes considerados 
inconciliáveis. Narrativas, conversas, textos impressos, etc. são 
momentos nos quais convivem, na linguagem, ordem e diversidade. 
Ou seja, o discurso institucionalizado é a possibilidade de inverter, 
subverter e misturar elementos de discursos diferentes. 

 De acordo com Spink (2004, 45), no cotidiano o sentido é 
produzido pelos repertórios interpretativos que os sujeitos dispõem, 
mas “é pela ruptura com o habitual que se torna possível dar 
visibilidade aos sentidos”. São nas construções inesperadas em 
contextos específicos que os sujeitos refletem sobre temas antes sem 
importância, produzindo sentidos e se posicionando nas relações 
sociais cotidianas. A autora ainda destaca que o sentido atribuído é 
um diálogo contínuo entre sentidos novos e antigos. Portanto, a 
pesquisa sobre produção de sentidos é “um empreendimento sócio-
histórico e exige o esforço transdisciplinar de aproximação ao 
contexto cultural e social em que se inscreve um determinado 
fenômeno social” (p. 53). Assim, o sentido é uma construção social 
onde as pessoas constroem termos a partir dos quais lidam com 
situações da vida cotidiana e significam as coisas a sua volta. 

Para Foucault (1980) a linguagem não é literal; ela transmite um 
significado que está por baixo, no entanto, não é um significado 
menor e protegido, pois é acima que a profundidade se anuncia e se 
revela. Esta é um segredo da superfície descoberto a partir das 
relações sociais. De acordo com o autor, a linha descendente de 
interpretação restituirá sempre a exterioridade das relações que foram 
enterradas sobre o jogo do significado que está por baixo. 

As falas evidenciam que o Benfica possui para os sujeitos que 
dele se apropriam um sentido atrelado à biografia, às experiências de 
vida, às expectativas e à cultura que os sujeitos carregam consigo 
(TUAN, 1985). Assim, o sentido surge no contexto de uma interação 
social concreta, pois a vida envolve negociação de sentidos dentro de 
grupos e entre grupos (CORREA, 2003), os quais através de formas 
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simbólicas, objetivadas por imagens, instituições ou narrativas se 
representam para si e para os outros. 

Com isso se quer colocar que o lugar como construção 
discursiva será interpretado como fruto de relações sociais expressas 
nas falas dos sujeitos, as quais também podem revelar coexistência de 
sentidos e, portanto, o dialogismo inerente a qualquer voz. Nas falas 
acredita-se são atribuídos sentidos ao lugar.  Dessa forma, este não é 
um fato, mas uma negociação de significados entre sujeitos e, por 
isso, destaca-se as relações estabelecidas entre eles e suas experiências 
no lugar. 

O bairro deve ser compreendido como portador de aspectos de 
conflito e transformação, bem como aspectos de repetição, 
reprodução e consenso através dos quais os sentidos são estabelecidos 
e validados. Cada sentido representa relações de sujeitos com o 
mundo. 

Para verificar a atribuição de sentidos ao Benfica, no cotidiano, 
optou-se pela realização de entrevistas abertas em situações 
consideradas parte da tradicionalidade do local7; e, segundo, por serem 
conjunturas inusitadas para a realização de entrevistas; permitindo 
construções discursivas nas quais prevalece o repertório do sujeito, 
histórica e culturalmente situado, tendo por base sua experiência no 
lugar.  

 
IV O BENFICA E SEUS LUGARES: O BAIRRO COMO 
PRÁTICA DISCURSIVA 

    
Como campo de forças, o lugar é um momento produzido na 

articulação das diferenças; e esta deve ser entendida como uma 
negociação complexa, processual, cujos embates podem ser 
consensuais e conflituosos. O bairro, entendido como o local da 
negociação de sentidos e de significados, pode ser considerado uma 
mediação; onde reconhecimento e estranhamento se relacionam, 
ininterruptamente, lançando um momento onde os jogos simbólicos 
são intensificados, produzindo um espaço que não é nem um nem 
outro, mas a interseção. 

  Agier (1998) ressalta que os bairros não podem mais serem 
vistos como lugares antropológicos tradicionais, onde há uma ligação 
direta entre espaço, sociedade, cultura e indivíduo. Para pensar a 
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cidade de forma global e atender a sua heterogeneidade é necessário 
romper com esta noção e interpretá-lo através das relações. Segundo 
o autor, o sujeito surge como o centro da problemática e das 
respostas, informando acerca das identidades de lugar, das 
sociabilidades como base do apego aos lugares urbanos e da 
reprodução e reinvenção de relações no espaço heterogêneo da 
cidade.  

 Assim, os elementos caracterizadores dos bairros não são 
frutos de uma relação longa e internalizada de um grupo particular 
com uma determinada porção do espaço. Eles resultam de 
correlações de forças entre os sujeitos para tornarem essa porção do 
espaço urbano lugar, ou seja, uma área na cidade onde os mesmos se 
reconheçam e a reconheçam como parte de suas existências. 

 A principal característica atribuída pelos periódicos locais8 ao 
Benfica é o de ser um dos bairros mais tradicionais da cidade de 
Fortaleza, constituindo sobre este um discurso de guardião da história 
da cidade em nível arquitetônico e nas práticas cotidianas de seus 
moradores que manteriam uma sociabilidade semelhante à 
estabelecida em comunidades rurais. Esse discurso apesar de estar 
presente na maioria das falas acerca do bairro é re-significado no 
cotidiano, pois sujeitos ao construírem cadeias de significações podem 
utilizar o mesmo repertório, mas produzirem sentidos diferentes para 
o lugar, algo observável nas práticas do dia-a-dia. 

As narrativas sobre o Benfica apresentaram um padrão quanto 
aos elementos destacados. Mesmo para sujeitos diferentes houve uma 
regularidade nas palavras eleitas para descrever o bairro. Tradicional, 
cultural, familiar e espaço de liberdade apareceram constantemente nas 
narrativas acerca do que o Benfica representa na cidade de Fortaleza.  

Pode-se afirmar que não há oposições binárias entre os sujeitos, 
pois muitos possuem dupla condição, sendo concomitantemente, 
moradores e estudantes, freqüentadores e ex-moradores ou 
freqüentadores e ex-estudantes. O que diferencia as narrativas é a 
ênfase atribuída a cada elemento e, desta forma, ser morador, 
freqüentador ou estudante representa a posição assumida no ato da 
fala. 

Assim, pode-se construir um quadro de análise no qual a ordem 
de apresentação dos elementos refere-se à ênfase dada aos mesmos na 
cadeia de significação. Ali se percebe as relações entre os diferentes, 
bem como, as reciprocidades entre as construções.   
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Quadro 01 – Cadeia de significação na atribuição de sentidos ao 
Benfica no cotidiano. 

 
O Benfica apresenta no contexto da metrópole elementos que 

permitem pensá-lo como um lugar plural, já que nele é possível 
entrever sujeitos diferentes que constroem seus lugares num lócus 
comum.  O bairro apresenta três momentos distintos até sua 
configuração atual, tanto em termos de localização9 na cidade quanto 
dos sujeitos nele presentes.  

BENFICA 

Frequentado
r 
 

Morador Estudante 

TRADIÇÃO 
 

Música 
Cultura 

bucolismo 

TRADIÇÃO 
 

Popular 
Antigo 

Moradores 
Cultural 

CULTURA 
 

Universidade  
Boemia 

Residentes 
Dinamismo 

 

LIBERDADE 
 

Diversidade 
Intercessão 
Acolhedor 

Pré-carnaval 
Interação: 

idoso, jovem, 
morador. 

 

CULTURA 
 

Universidade 
Boemia 

residentes 

 

 

CULTURA 
 

Pólo de 
idéias 

Coração do 
saber 

Exposições 
de arte 

Palestras  
 

 LIBERDADE 
 

Universidade 
Jovem  

Negociação 
Multiplicidade 

  
 

TRADIÇÃO 
 

Biografia 
Memória local 

Arquitetura 
Vizinhança 
Famílias 

Hábitos rurais  
Moradores de boa índole 
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Este bairro constituiu-se no final do século XIX como área verde, 
onde as elites da cidade refugiavam-se nos finais de semana a fim de 
estarem em contato com a natureza. Com a expansão da cidade, a 
área é incorporada e, até a década de 1940, o local constitui-se tanto 
por residentes de alto padrão quanto por vilas destinadas a 
profissionais liberais. Em 1956 a instalação da Universidade Federal 
do Ceará – UFC - passa a ser o elemento diferenciador do local. 
Mudança que não agrada a todos os moradores tendo em vista que o 
novo elemento poderia transformar a característica familiar do bairro. 
Na década de 1990, com a Universidade (UFC) consolidada e a 
coexistência entre as características residencial e universitária, tem-se a 
apropriação de locais, sobretudo das praças do bairro, pelo público 
GLBTTT10.  

De forma abreviada, a história do Benfica é assim apresentada, 
dizendo, entretanto, pouco sobre o mesmo. Contudo quando se 
ouvem as narrativas dos sujeitos que nele constituem seus espaços 
vividos, percebe-se que essas três fases são acionadas a fim de definir 
o que o bairro representa para cada um, produzindo lugares que se 
relacionam com as experiências de vida dos sujeitos.   

Abaixo, destacam-se quatro falas onde sujeitos atribuem 
sentidos ao Benfica. Estes constituídos pelo repertório oferecido pelo 
discurso dominante sobre o bairro, mas como destaca Certeau (1999) 
falar é uma dupla ação, pois consiste em pensar e fazer, logo mesmo 
valendo-se de elementos do discurso dominante há misturas, 
inversões e invenções. 

 
O Benfica é tradicional por causa dos moradores 
e da universidade... antes o Benfica era um bairro 
totalmente residencial, tinha umas bodeguinhas 
aqui outras ali, mas com a vinda da universidade 
ele se tornou um bairro artístico e cultural, ele se 
tornou um bairro elitizado. Muitos moradores 
daqui quando surgiu a Aldeota migraram para lá, 
pelo menos os que tinham um poder aquisitivo 
melhor. É um bairro antigo. 
Você pôde acompanhar mudanças nos hábitos 
das pessoas? 
Houve mudança no hábito de pessoas, mas não 
são moradoras do Benfica, eu chamo de 
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flutuantes por que elas vêm e vão embora depois. 
Não são do Benfica. 
Os moradores participaram das mudanças 
trazidas pela universidade? 
Foi bom para os moradores porque o Benfica se 
tornou um bairro cultural, um bairro 
universitário, além da boêmia dos estudantes que 
acabam convivendo muito com os moradores, 
porque surgiram mais barzinhos. Surgiram outras 
manifestações como os reisados que na época 
nós fazíamos artesanalmente. Aqui continua 
sendo um bairro muito residencial e muito 
simples, aqui havia muito espaço sem construção, 
onde era uma praça, hoje tem um monte de casas.  
Qual a principal característica do bairro? 
A universidade. 
Por que você elegeu a Universidade? 
Os estudantes sempre foram muito 
participativos... Aumentou o número de bares, 
por causa do lazer, no final de semana sempre 
tem alguma coisa acontecendo. O bairro não 
mudou muito, porque as pessoas vêm, mas 
depois vão embora [1]. 
  
O Benfica tem milhões e milhões de tudo. O 
grande problema é que ninguém define e, 
principalmente, a galera aqui que tem uma idade 
entre 15 e 25 anos. Quem tem uns 20 ou 25 tem 
um conhecimento melhor, mas quem está 
chegando agora não conhece nada, mas eu acho 
que a praça funciona como um alvo as pessoas 
vem para cá e acabam conhecendo o verdadeiro 
valor do bairro, porque ele é muito antigo. 
Você conhece a história do Benfica? 
Conheço, mas não de forma aprofundada. 
Antigamente, era um bairro muito saudoso, ele 
foi considerado um dos bairros com maior 
atração popular. 
Você lembra quando foi isso? 
Na década de 70. Eu tenho um conhecimento 
sobre o bairro porque eu procurei saber alguma 
coisa, além do que a praça é. Eu sempre vejo que 



PEREIRA, I D. e OLIVEIRA, C. D. M. De                             48 

 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 

há um ar meio jovem talvez pela presença da 
universidade. Esse aspecto universitário. 
[...] 
Por que você acha que isso acontece? 
Justamente por ele ser um bairro da comunidade 
jovem sempre vir para cá, estudar ou fazer 
alguma outra coisa. Eu acho que ele dá vontade 
de você saber um pouco mais sobre ele. Quando 
eu cheguei aqui eu achei o bairro muito 
interessante, os bares, as pessoas que vão e vem 
independente do horário. Eu quis me estender 
um pouco mais em relação a isso [2]. 
 
O bar do Chaguinha é como um espelho do 
bairro, aqui dentro você tem aquela boemia 
gostosa que eu acho que tem no bairro todo. As 
vezes eu penso que posso encontrar uma vaca 
andando por essas ruas daqui. Eu ia achar lindo 
se visse. O bairro é muito bucólico [3]. 
 
O Chaguinha faz parte do Benfica como a 
universidade. É tradicional ele está ai há 50 anos, 
mas tem um bar mais antigo só que não funciona 
mais que era do Betão, é comum encontrar ele ai 
no Chaguinha. O bar é cultura, tem essa coisa de 
você vir e ter uma música, mas isso é por causa 
de quem vem aqui. Aluno, professor, funcionário, 
morador, gente de outros bairros é um ambiente 
sem igual. Eu estudei no Itapery, mas a gente 
vinha pra cá curtir o bairro [4].  

 
 As cadeias constituídas por cada um diferenciam-se pelas 

ênfases e redundâncias utilizadas para confirmar os sentidos 
atribuídos ao lugar, pois utilizando palavras semelhantes atribuem-se 
significados distintos. Em cada entrevista, respectivamente, enfatiza-
se os seguintes elementos: 

1) Tradição: Elemento sustentado pelos hábitos dos 
moradores e pela presença da Universidade, a qual possibilita ao 
Benfica o aspecto artístico cultural que tanto orgulha o entrevistado. 
No momento da fala, ele enfatiza a continuidade nas relações de 
sociabilidade dos moradores a fim de afirmar permanência e 
continuidade. Mesmo que a fala demonstre transformações trazidas 
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pela instalação da universidade no bairro. Observa-se certa 
incoerência nas afirmações realizadas, mudança e permanência são 
apontadas, simultaneamente, como aspectos do bairro, gerando, no 
processo de significação, deferimento e adiamento. Não possibilitam 
ao lugar uma identidade única, mas um processo de busca para 
melhor definir como é estar neste lugar; 

2) Multiplicidade cultural. Elemento sustentado, sobretudo, 
pela característica tradicional do bairro e num segundo momento pela 
presença da universidade, produzindo um espaço de liberdade, 
invertendo a proposta da fala anterior; se a tradição antes era 
apresentada para demonstrar permanência agora é utilizada para 
proporcionar um espaço dialógico aberto ao novo e propiciador de 
encontros. Aqui se utiliza a tradição para definir o bairro como espaço 
da liberdade. Este elemento, que remeteria ao repetitivo, é chamado a 
significar a inovação caracterizada pela presença do grupo GLBTTT. 
O que parece paradoxo, na fala ganha existência e é significado de tal 
forma que se é conduzido a pensar que a tradição no Benfica consiste 
na constante inovação e na capacidade deste, como unidade espacial 
ímpar, oferecer a cidade experiências de lugar sempre inovadoras e 
transgressoras; 

3) Boêmia. Elemento ancorado na tradição local e na 
característica bucólica do bairro. A tradição aqui produz um local 
boêmio sustentado pelas características da vizinhança, as quais 
possibilitam a manutenção de um espaço de lazer na cidade onde 
todos se conhecem como em uma cidade do interior. Tradição como 
foco de lazer na metrópole baseado no consumo do espaço privado 
de bares; paradoxal, em certa medida, se pensarmos o uso do tempo 
livre, numa sociedade rural, como relações de vizinhança onde esta 
compõe uma grande família e, portanto, ninguém é levado a pagar 
para fazer parte do grupo. O narrador faz de sua fala algo coerente, 
coeso e sem emendas; 

4)Boêmia (tradição e inovação). Elemento final amparado 
pela presença da universidade e pelo binômio cultura-tradição 
perpetuado pelos sujeitos presentes no bairro professores-alunos-
moradores-funcionários. Aqui a bricolagem é ainda maior, pois 
cultura e tradição estão associadas de tal forma que não é possível 
pensar um elemento sem o outro, junção até certo ponto 
problemática já que a cultura atrela-se ao que a universidade oferece 
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como espaço do novo e a tradição às características de repetição. O 
narrador traz dois discursos distintos para fundamentar sua 
experiência de lugar e, por isso, constrói um espaço heterogêneo onde 
se pode perceber a terceira regra de análise do sentido do lugar. Regra, 
na qual, não se busca verificar a existência de significados mais 
relevantes ou explicativos, mas entender como eles relacionam-se. 

Para moradores, estudantes e freqüentadores tradicional, 
boêmio e cultural são adjetivos que significam o Benfica sem que haja 
necessidade de qualquer argumento para isso. Os agrupamentos têm 
esses sentidos sedimentados em suas formas de pensar e agir sobre o 
bairro, ainda que cada um enfatize mais um elemento ou outro. Por 
isso, é importante entender os sentidos do lugar como elementos 
possíveis de serem repensados no movimento. Nesse caso, na 
interação entre diferentes agrupamentos que, ao se relacionarem, 
podem repensar os sentidos que atribuem ao bairro.  

 Percebem-se a mudança e a permanência como elementos 
importantes para a compreensão dos sentidos atribuídos a um lugar. 
Se não é mais possível pensá-lo como o ponto onde um grupo 
estabelece por longos anos uma relação com o meio. E, através desta, 
produz um significado único e compartilhado por todos. Caso ainda 
seja necessário considerar a diversidade de atores presentes, para 
então avaliar como cada um significa o lugar, parece importante 
considerá-lo como uma pluralidade de significados. Ou mesmo 
compreender que o lugar é significado de forma particular por cada 
sujeito, tendo, assim, múltiplos sentidos (MASSEY, 2000).  

 Como se pode observar nas definições dos sujeitos sobre o 
Benfica, como bairro e lugar, este é definido pelas relações múltiplas e 
mutáveis, presentes e futuras. Ou mesmo pela incoerência que 
permeia a atribuição de sentidos. Para pensar o lugar como espaço do 
múltiplo é necessário compreendê-lo como algo não delimitado, não 
exclusivo em termos de relações, não definido em relação ao dentro e 
ao fora e não dependente da noção de autenticidade. Significando 
compreendê-lo como algo que se constitui apenas na relação com 
outras partes (MASSEY, 2004).  

 A coexistência de sentidos destaca o contínuo processo de 
constituição em que o bairro está envolvido, aqueles sendo 
construídos segundo três dimensões convencionais de tempo que 
negociam, constantemente, umas com as outras: um passado que 
valida, um presente que atua pelas práticas dos sujeitos e um futuro 



Lugar ou lugares? A produção discursiva de um bairro metropolitano: Benfica 

(Fortaleza-CE).                                                                                 51 

 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 

que se apresenta como mudança no interior daquele (BALANDIER, 
1976).  

As narrativas de lugar demonstram a afirmação de Bakhtin 
(1999) para quem ao falar estamos agindo, perguntando, criando, 
respondendo, justificando etc. E nisso nos posicionamos em relação a 
um sistema de linguagem e de enunciações preexistentes. Logo, não 
criamos sentidos a partir do nada.  Construímos cadeias de 
significação inusitadas nas quais nos posicionamos como sujeitos. No 
caso das construções acerca do bairro, percebe-se que há relações 
entre diferentes elementos, considerando que ser morador, estudante 
ou freqüentador não se refere apenas a situação de quem fala, mas a 
posição assumida no ato da significação. 

Assim, a compreensão dos sentidos é sempre um confronto 
entre múltiplas vozes. O que não significa dizer que não exista 
tendência a hegemonia e que os sentidos possuam igual poder de 
representar. Afirma-se sim a possibilidade de pessoas transitarem por 
contextos variados e vivenciar diferentes situações (SPINK, 2004). 
Em termos espaciais, pode-se dizer que a atribuição de sentidos é 
fruto de relações de forças estabelecidas entre sentidos estabelecidos 
por diferentes sujeitos a fim de constituírem suas espacialidades. 
Pontos de apoio para suas existências, pois fazem uso da polissemia11 
inerente as palavras para construírem seus lugares no bairro. 

 
V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O bairro é um lugar; e simultaneamente um laboratório de 

lugares forjado nos discursos que o constituem. Todavia, dependendo 
do sujeito que fala, os argumentos utilizados para caracterizá-lo e 
distingui-lo são semelhantes ou contraditórios. A referência não se dá 
apenas a pessoas com idades diferentes que participaram de diferentes 
momentos da história local, vivendo experiências distintas. Mas de 
sujeitos que pensam por diferentes caminhos, dado que participam de 
distintas construções de sentido; isto é, estão diferentemente situados 
histórica e culturalmente.  

 A narrativa de cada sujeito ao falar do Benfica destaca 
elementos de diferentes situações históricas, mesclando-os e fazendo 
referência ao que o bairro foi e ao que vem sendo e ao que ele é. Assim, 
não existe uma separação clara entre a descrição de jovens e idosos, 
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residentes antigos e novos, freqüentadores habituais e esporádicos. As 
distinções ocorrem na forma como as cadeias de significação são 
construídas.  Podem-se usar as mesmas palavras para caracterizar o 
bairro; no entanto o significado em cada uma das estruturas pode 
levar a interpretações muito diferentes. 

 As significações não ocorrem sem disputas. Os sentidos 
convivem, mas estabelecem entre si, logo entre os sujeitos, 
correlações de forças referentes a quem deve, merece, ou pode definir 
o lugar no bairro. Em cada situação há um sujeito detentor do poder 
de fazer prevalecer sobre os demais um sentido aparentemente único.  

 Algo no nível das aparências, porque, buscando encontra-se o 
diverso, o diálogo inerente a toda e qualquer atribuição de sentido. 
Este se mostra como um processo inacabado onde há continuidades, 
rupturas, emendas e colagens de vários tipos, tendo em vista que as 
situações não elegem sujeitos específicos e, por isso, também não 
excluem outros. Demonstrando que o bairro contém múltiplos 
lugares justapostos, dialogando e competindo entre si, coexistindo na 
mesma medida em que os sujeitos o co-habitam. 

 O pensamento para o bairro, então, deve ser múltiplo, onde 
não haja contradição entre dois pólos opostos, mas diferença ou 
“différance” 12, isto é, um movimento de significação onde cada 
elemento presente está em relação com outro elemento ausente; onde 
o presente relaciona-se com o passado e o futuro, onde não há 
intervalos de separação para cindir o que é do que não é, já que a 
cisão faz parte da constituição e, portanto, não deve ser pensada 
como uma linha divisória. Levando todo lugar a conter em si, mais e 
menos do que é capaz de reconhecer.  

Não só porque há outras significações, outros lugares; mas 
porque existem elementos compartilhados, presentes nos diferentes 
discursos. Os quais não significam o mesmo, porque os arranjos que 
os envolvem são distintos e os sentidos são permanentemente 
concernentes às relações como cada elemento está interligado e em 
qual medida o é exatamente por interligar-se a outros elementos. 
Esses arranjos proporcionam a “multiplicidade maravilhosa das 
diferenças” 13, de um ser sempre outro sem cópias ou imitações. 
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1 Capital do estado do Ceará, situada no Nordeste do Brasil. 
2 O espaço vivido definido por Heidegger será trabalhado por Buttimer e Merleau-
Ponty com o corpo cognoscente será discutido por Tuan, pois ainda que este autor 
não faça referências explicitas, ele sempre trabalha o corpo e a mente como formas 
de acesso ao mundo. 
3 A intersubjetividade é a relação que as pessoas mantêm com o meio ambiente 
onde vivem, é uma herança sócio-cultural que as pessoas utilizam diariamente para 
exercer seus papéis no mundo. 
4 Buttimer (1985, p. 174) considera o lugar “um conjunto continuo e dinâmico, no 
qual o experimentador vive, desloca-se e busca um significado. É um horizonte 
vivido ao longo do qual as coisas e as pessoas são percebidas e valorizadas.” 
5 Michel Maffesoli (1987) utiliza a expressão “enraizamento dinâmico” para indicar 
a possibilidade de mudança na identificação por tribos. Ela é utilizada nesse texto 
por indicar a característica processual das identidades.  
6 De acordo com Foucault (1985) para a análise do poder na vida social é necessário 
considerar quatro regras de prudência, apresentadas na ordem que aparecem no 
texto: 1) imanência do poder, 2)a variação contínua dos discursos, 3)duplo 
condicionamento e 4) polivalência tática.  
7 De acordo com principais periódicos que circulam em Fortaleza (Jornal O Povo, 
Diário do Nordeste e O Estado) as principais manifestações de tradição e cultura 
presentes no Benfica são: festejos de pré-carnaval, bares, jogos de futebol e 
confrarias. 
8 Jornal O Povo, Diário do Nordeste e O Estado. 
9 No final do século XIX o Benfica era a zona rural de Fortaleza. Atualmente, é 
parte centro sul da capital cearense.  
10 Gays, lésbicas, transexuais, transgêneros e travestis. 
11 Propriedade de uma palavra representar várias idéias diferentes, variando o 
contexto da fala e o sujeito que a pronuncia.  
12 Derrida (1994) ao estudar a linguagem como sistema de significação, estrutura 
instável, destaca que o processo de atribuição de significados, ao invés de se dar 
através da identidade ocorre por meio da diferença ou différance, que se refere a 
característica de todo signo conter em si, ao mesmo tempo, o traço daquilo que ele 
é e daquilo que não é. 
13 Para Foucault (1980) pensar a diferença é pensar de forma problemática, isto é, 
significa ser a favor de um pensamento onde a disjunção seja instrumento e a 
multiplicidade, ao invés de controlada e vigiada, seja dispersa e nômada. Onde não é 
possível enumerar possibilidades, apenas pensar os múltiplos caminhos traçados nos 
processos de reelaborações infinitas. 
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RESUMO 
Nesse texto, aborda-se uma breve leitura das características e aspectos 
apresentados pelo cenário da modernidade/pós-modernidade, a partir 
das concepções teóricas de Harvey, Benko e Gomes. Esses autores 
oferecem subsídios para a discussão sobre festas religiosas do 
catolicismo, enfocando uma leitura desses eventos no atual momento 
da sociedade contemporânea numa abordagem pós-moderna. As 
festas religiosas, com destaque para as romarias, aparecem como um 
fenômeno da religiosidade católica envolvendo os participantes e suas 
formas de expressão em busca do sagrado. 
Palavras-chave: Geografia. Pós-modernidade. Festa religiosa. 
 
ABSTRACT 
This text consists of a brief reading of the characteristics and aspects 
presented in the scenario of modernity and post-modernity based on 
Harvey, Benko and Gomes’s theoretical conceptions. These authors 
offer a basis for discussion about catholic religious festivals, focusing 
on the reading of these events in the current moment of 
contemporary society in a post modern approach. The religious 
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feasts, with a highlight in the pilgrimages, appear as a catholic 
religiosity phenomenon involving the participants and their ways of 
expression in the search for the sacred one. 
Key words: Geography. Post-modernity. Religious festivals 

 
RESUMÉ 
Ce texte s’addresse à une courte lecture des functions et des aspects 
presentés par le scénario de la modernité et post modernité, à partir 
des conceptions théoriques de Harvey, Benko et Gomes. Ces auteurs 
offrent des subventions pour la discussion sur les fêtes religieuses du 
catholicisme, en mettan l’accent sur une lecture de ces évenements 
dans l’actuel moment de la societé contemporaine dans un approche 
post moderne. Les fêtes religieuses, avec un accent pour les 
pèlerinages, surgent comme un phénomène de la religiosité catholique 
melent les participants et leur formes d’expression in la recherche du 
sacré. 
Mots-clés: Géographie. Post Modernité. Fête religieuse. 

 
 

1 PALAVRAS INICIAIS 
 
O presente artigo tem como objetivo fazer uma reflexão 

preliminar a respeito de festas religiosas católicas que se apresentam 
na pós-modernidade. Pós-modernidade é aqui entendida como uma 
condição histórica da sociedade contemporânea. As festas religiosas 
são manifestações de cunho religioso cultural que se apresentam em 
diferentes continentes e momentos históricos da humanidade. Elas 
expressam a construção simbólica e cultural de determinados grupos 
de pessoas seguidoras da crença religiosa no interior da qual se 
concebe a festa. No Brasil, são consideradas como parte da herança 
cultural religiosa deixada pelos colonizadores portugueses e seus 
descendentes em diferentes momentos históricos da apropriação do 
território nacional. Essa herança religiosa, voltada para o catolicismo, 
foi solidificada no processo de ocupação e dominação das terras 
brasileiras.  

O texto estrutura-se em três seções: a primeira busca discutir a 
festa religiosa e sua inserção na pós-modernidade. Na segunda seção, 
propomos uma reflexão sobre a pós-modernidade como uma 
condição histórica atual. Na terceira seção, dois exemplos de festas 
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religiosas goianas são apresentados numa leitura pós-moderna. Por 
fim, nas palavras finais, sintetizamos o pensamento exposto sobre o 
assunto.  

  
2 FESTAS RELIGIOSAS NA PÓS-MODERNIDADE: 
ELEMENTOS PARA UMA REFLEXÃO 

 
A palavra festa1 vem do latim e significa: reunião alegre para fim 

de divertimento; o conjunto das cerimônias com que se celebra 
qualquer acontecimento; solenidade, comemoração; dia santificado, 
de descanso, de regozijo; comemoração litúrgica, solenidade da Igreja; 
romaria; regozijo, alegria, júbilo. Também se relaciona a trabalheira, 
cuidados, barulho.   

Para Brandão (1989), a festa está intimamente relacionada às 
únicas, raras e repetidas situações da vida. As comemorações são 
enfatizadas pelas sociedades em menor ou maior grau dependendo 
das situações. Nas cidades médias e grandes as comemorações ou 
festas cívicas, históricas e profanas são mais relevantes, enquanto, no 
interior, ou seja, nos povoados e pequenas cidades, as festas locais e 
religiosas são as mais importantes.  

O historiador Coulanges (1976), designa a festa, de maneira 
geral, como um acontecimento espiritual, trazido dos tempos antigos. 
Para o autor, as sociedades antigas, grega e romana, faziam festas para 
homenagear seus deuses, ou seja, retiravam uma parte de seu tempo 
comum e davam aos deuses. Essa disposição para a festa, em honra 
aos deuses, envolvia o homem em sua totalidade conforme destaca o 
autor: 

 
Em todos os tempos e em todas as sociedades, 
quis o homem honrar os seus deuses com festas; 
estabeleceu assim, dias durante os quais apenas o 
sentimento religioso reinará em sua alma, sem 
distraí-la com pensamentos ou ocupações 
terrenas [...] tudo enquanto era sagrado dava lugar 
a uma festa (COULANGES, 1976, p.127). 

 

                                                 
1
Termo definido pelo Dicionário Aurélio Eletrônico, versão 5.12 Informática 

Positivo.  
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A ideia de festa, enquanto honra aos deuses, supressão do 
tempo do trabalho e ordenação dos dias festivos reflete a necessidade 
do homem de criar elementos simbólicos que o sustentem em sua 
vida ordinária. 

Durkheim, em As formas elementares da vida religiosa, expõe uma 
estreita relação entre festas e o ritual. Ele separa os ritos 
representativos das recreações coletivas por suas flutuações, 
afirmando como característica importante de toda religião o elemento 
recreativo e estético. Nas palavras de Durkheim (1996, p.417/8): 

 
Toda festa, mesmo quando puramente laica em 
suas origens, tem certas características de 
cerimônias religiosas, pois, em todos os casos ela 
tem por efeito aproximar os indivíduos, colocar 
em movimento as massas e suscitar assim um 
estado de efervescência, às vezes mesmo de 
delírio, que não é desprovido de parentesco com 
o estado religioso. [...] pode-se observar, também, 
tanto num caso como no outro, as mesmas 
manifestações: gritos, cantos, música, 
movimentos violentos, danças, procura de 
excitantes que elevem o nível vital, etc. enfatiza-se 
freqüentemente que as festas populares 
conduzem ao excesso, fazem perder de vista o 
limite que separa o lícito do ilícito. [...] Mas é 
preciso observar que talvez não exista 
divertimento onde a vida séria não tenha qualquer 
eco. No fundo a diferença está mais na 
proporção desigual segundo a qual esses dois 
elementos estão cominados.  

  
As festas oferecem como características básicas: a superação das 

distâncias entre os indivíduos; a produção de um estado de 
efervescência e a transgressão das normas coletivas. A festa também 
coloca em cena, de acordo com Durkheim (1996), o conflito entre as 
exigências da vida séria e da natureza humana. As festas e as religiões 
refazem e fortificam o espírito cansado pelas angústias do cotidiano. 
Nas festas, os indivíduos estão mais livres em suas imaginações e 
possuem uma vida menos tensa. A festa teria uma função de 
restabelecer a energia para a continuidade da sociedade, um ritual 
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cíclico de pausa no cotidiano para a vivência de outro tempo, o tempo 
festivo. 

 Ao contrário do pensamento exposto por Durkheim, 
Duvignaud enfatiza a festa pela transgressão e sua possibilidade de 
ruptura da ordem cotidiana nas sociedades arcaicas. 

 
A festa, por seu lado, coloca o homem face a um 
mundo sem estrutura e sem código, o mundo da 
natureza onde tem exercício apenas as forças do 
‘Eu’, os grandes estímulos da subversão. Ela se 
destrói e renasce das suas cinzas. E se converte 
na constatação de que as relações humanas não 
instituídas; a fusão das consciências e das 
afetividades substituem todos os códigos e todas 
as estruturas. As pessoas aí realizam o impossível, 
isto é, a comunicação comum além de todo 
espaço e permanência, o confronto aceito da 
destruição e da sexualidade (DUVIGNAUD, 
1983, p.68). 

 

No entanto, para o autor referenciado, nas sociedades 
industriais, o princípio da transgressão da festa foi eliminado “as 
técnicas constroem obstinadamente uma extensão na qual não existe 
nem pode existir um lugar para a atividade desorganizante da festa” 
(DUVIGNAUD, 1983, p.70).  

Outro autor que compartilha dessa condição de alteração da 
festa em sua essência, nas sociedades modernas, é Cox, para o qual o 
homem,  

 
enquanto estava ganhando o mundo inteiro, 
perdia sua própria alma. Conseguiu a 
prosperidade à custa dum aterrador 
empobrecimento dos elementos vitais de sua 
existência. Esses elementos são: a festividade – 
capacidade de folia genuína e de alegres 
celebrações, e a fantasia – faculdade de enfocar 
situações de vida radicalmente alternativas (COX, 
1974, p.14). 

 
Cox expressa seu pensamento sobre festividade e fantasia como 

valores em si e, mais, vitais para a existência humana. O festival é 
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visto como “a ocasião especial em que se abandonam as atividades 
ordinárias e se celebra um determinado evento, afirma simples 
bondade que existe, ou guarda a memória dum deus ou herói, é uma 
atividade especificamente humana” (1974, p.14).  

Ao contrário dos autores anteriores, Eliade (1999) enfoca a 
festa mediante o tempo sagrado, tempo das festas. Há o tempo 
profano, o tempo ordinário desprovido de sacralidade, e onde se 
promovem os atos privados de recursos religiosos. Entretanto, para 
Eliade (1999, p. 63), “o tempo sagrado é por sua própria natureza 
reversível, no sentido em que é, propriamente falando, um Tempo 
mítico primordial tornado presente”.  

Na festa, o homem religioso mais que comemora, ele reatualiza 
um evento sagrado vivido pelos antepassados nos primórdios. 

 
A cada festa periódica reencontra-se o mesmo 
Tempo sagrado – aquele que se manifestara na 
festa do ano precedente ou na festa de há um 
século: é o Tempo criado e santificado pelos 
deuses por ocasião de suas gesta que são 
justamente reatualizadas pela festa. Em outras 
palavras, reencontra-se na festa a primeira 
aparição do Tempo sagrado, tal qual ela se 
efetuou ab origine, in illo tempore  (ELIADE, 
1999, p.64). 

  
Os participantes dessa festa religiosa tornam-se 

contemporâneos do tempo mítico de criação da festa e assumem um 
comportamento diferenciado dos seus dias cotidianos. A esse 
comportamento podemos denominar de tradição que se refere à 
maneira como as práticas religiosas são organizadas no tempo, como 
afirma Giddens (1991). 

 A territorialidade festiva, conforme foi posto por Rosendahl 
(2005), fortalece-se pelas experiências religiosas da coletividade, pelo 
sentimento mútuo e a identidade da fé sob o efeito do sagrado. Essa 
territorialidade religiosa ou do sagrado altera o cotidiano na medida 
em que ruas são ocupadas, novos habitantes temporários chegam ao 
lugar da festa, atrativos de lazer diversificados são oferecidos durante 
o período festivo. 
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 Nessas festas, é comum a quermesse2 após os rituais religiosos. 
A quermesse é uma das tradições das festas religiosas. É o caso da 
organização de quermesses em três festas goianas: Festa do Divino, 
em Pirenópolis, Festa de Santana, na Cidade de Goiás, e Festa de São 
Sebastião, em Abadiânia. A quermesse ocorre com permissão e 
incentivo da igreja nos seus arredores, ou seja, no espaço diretamente 
vinculado ao sagrado, assinala Rosendahl (1997). Na sua organização, 
é fundamental o envolvimento da comunidade. Assim, as equipes ou 
grupos são escolhidos e revezam-se no trabalho durante os festejos. A 
quermesse ocorre em todos os dias da novena, dependendo da festa. 
Em outros locais, ela acontece apenas na última semana da novena, 
como é o caso da quermesse na Festa de Santana, na Cidade de 
Goiás.  

O homem religioso, vivendo intensamente esse tempo sagrado 
e indestrutível, torna possível viver o tempo ordinário. Para Eliade 
(1999, p 80), 

 
Na festa, reencontra-se plenamente a dimensão 
sagrada da Vida, experimenta-se a santidade da 
existência humana como criação divina. No resto 
do tempo, há sempre o risco de esquecer o que é 
fundamental: que a existência não é ‘dada’ por 
aquilo que os modernos chamam de “Natureza”, 
mas é uma criação dos Outros, os deuses ou os 
Seres semidivinos. Nas festas, ao contrário, 
reencontra-se a dimensão sagrada da existência, 
ao se aprender novamente como os deuses ou os 
Antepassados míticos criaram o homem e lhe 
ensinaram os diversos comportamentos sociais e 
os trabalhos práticos.   

 
Assim é criada, no espaço, uma materialidade que se relaciona 

ao prazer, à gratidão, ao regozijo, à alegria, sentidos e vividos pelo 
homem, enquanto ser festivo e vivente, no espaço festivo. Essa 
materialidade também requisita um tempo, o tempo festivo. O tempo 

                                                 
2Quermesse: atividade organiza junto ao templo católico, nos dias de festas 
religiosas, com o objetivo de arrecadar fundos para as obras sociais da igreja, 
reformas nos templos e atividades de manutenção dos serviços religiosos. Na 
quermesse são realizados, leilões, bingos e venda de alimentos e bebidas. Enfim, a 
quermesse é o momento de socialização da festa.  
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e o espaço são separados para as festas. Na contemporaneidade, 
seguindo esse referencial, novas festas são inventadas ou 
re(inventadas) com elementos novos, os quais são incorporados a esse 
“ato religioso antigo” e expressos na sociedade atual.  

Essa reinvenção da festa caracteriza um importante elemento da 
pós-modernidade, porque incorpora um aspecto essencial da 
experiência religiosa – o retorno ao sagrado.  Harvey (1996, p.263) 
indica como questão de significado e interpretação a necessidade de 
produzir um tipo de verdade eterna nas efemeridades e aponta “o 
revivalismo religioso, que se tornou mais forte a partir do final dos 
anos 60, e a busca de autenticidade de autoridade na política” como 
casos pertinentes da procura por certa estabilidade num mundo em 
plena transformação. 

 As novas formas de tecnologia e informação; a substituição do 
conhecimento narrativo pela pluralidade dos jogos de linguagem; a 
fuga de capitais; a flexibilização do trabalho; as corporações 
internacionais são algumas das mudanças ocorridas na sociedade 
moderna. Nesse sentido, a festa expressa-se como um fenômeno que 
expõe as contradições e as variadas nuances dessas mudanças. A 
modernidade e sua racionalidade elaboram uma perspectiva de ações 
que diminuem a importância das tradições; devido ao caráter de 
ruptura com o passado, estas ficaram renegadas a um segundo plano 
ou se colocaram num estado de dormência. 

No desdobrar da condição pós-moderna, defendida por alguns 
autores, as tradições são retomadas e consequentemente são 
(re)significadas. Elas se ligam ao momento técnico da 
contemporaneidade e se instalam no tempo atual, reproduzindo uma 
característica de ação que estava posta como tradicional. O destaque 
dado aos aspectos modernizantes, no sentido de estabelecer novas 
ordenações espaciais temporárias promovidas pelas festas e sua 
disseminação perante uma condição social que está posta, gera, na 
sociedade “construtora” das tradições, uma ênfase na identidade, ou 
seja, um resgate dos elementos essenciais que dê coesão ao grupo 
social. 

Assim, a adoção de um novo estilo de catolicismo na última 
década do século XX, e que se estende ao início do século XXI, 
garante outra dinâmica de ação da religiosidade. Esse estilo, de acordo 
com a afirmativa de Guerra (2003, p.16), “é a possibilidade de 
construção de uma identidade católica caracterizada pelo ‘orgulho’ de 
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ser católico, em contraposição à ostentação presente nas identidades 
evangélicas em geral”. Isso revela uma importante valorização das 
estruturas e componentes da religiosidade católica atualmente. Essa 
nova posição do catolicismo movimenta um retorno do crente aos 
princípios de sua religião. De fato, segundo Crespi,  

 
é possível compreender como o aumento da 
insegurança, engendrada pela queda de quase 
todas as certezas em que se baseavam as 
sociedades que nos precederam , pode provocar, 
de maneira reativa, o retorno às velhas formas de 
certeza fornecidas pelas crenças das grandes 
religiões universais [...] a religião se apresenta 
como uma forma de mediação específica que leva 
em conta o caráter ilimitado do desejo humano e 
explica o mundo finito, colocando-o em relação  
com o horizonte infinito de um além-mundo, que 
assim se torna parte constitutiva da própria vida 
terrena” (CRESPI,1999,  p.13-15). 

 
A valorização da religião como um fenômeno pertencente à 

sociedade humana, presente no momento histórico atual, reflete as 
condições da existência humana e suas aspirações. 

No caso brasileiro, no momento atual, o perfil religioso é 
voltado para uma valorização das crenças tradicionais presentes no 
catolicismo e nas novas formas de religiosidade, principalmente 
aquelas que promovem experiências religiosas individuais. As 
condições de sua existência humana e aspirações são de buscar uma 
identidade religiosa de opção individual. Contudo, têm ocorrido 
mudanças.  

Para Micheloto, as mudanças no perfil religioso do brasileiro, 
apontadas pelo IBGE nas últimas décadas, decorrem das 
transformações sociais na atualidade, possibilitando assim, uma 
prática religiosa mais individualizada. 

 
No atual contexto da modernidade, a 
“reflexividade”, que é a capacidade de reavaliar as 
experiências do passado, em função das 
exigências do presente e projetos futuros, à luz 
do conhecimento disponível, tem-se 
potencializado. Para se manterem, as tradições 
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precisam “justificar-se”, exibir as suas razões de 
ser, tornarem-se plausíveis perante a sociedade 
(MICHELOTO, 2008, p. 103). 

 
As tradições de que fala o autor são elucidadas por ele em três 

práticas religiosas católicas no Brasil: as Romarias, a Renovação 
Carismática Católica e o culto a Nossa Senhora Desatadora de Nós. 

 As romarias, que nos interessam particularmente, constituem 
peregrinações religiosas a uma igreja, ermida ou lugar santo, “uma 
peregrinação popular a um lugar tornado sagrado pela presença 
especial de um santo” (SANCHIS, 1992, p. 39).   

No exemplo de Micheloto, a romaria de N. Senhora da Abadia, 
em Romaria-MG, apresenta-se como uma das dimensões da 
religiosidade pós-moderna. Para o autor, 

 
[...] tanto as instâncias clericais, que zelam pela 
pureza dos rituais e da eficácia das crenças, 
quanto a massa de leigos que participam desses 
rituais e comungam dessas crenças, sabem da 
inevitabilidade das mudanças e das adaptações.[...] 
Faz parte dessas transformações, no âmbito das 
romarias tradicionais, o reforço que se dá às 
festas a elas associadas, eventos de caráter 
massivo e espetacular. A organização dessas 
festas deixa de ser algo eminentemente 
espontâneo e aleatório, adquirindo traços de uma 
“negociação” continuada entre certos grupos de 
leigos, clero, empresas comerciais e de serviços, 
administração pública etc. Hoje, a romaria em 
devoção a Nossa Senhora da Abadia é um evento 
que conta com o apoio de uma rede de suporte 
físico, responsável em parte pela assistência aos 
romeiros durante a caminhada, bem como apoio 
comercial, político etc. (MICHELOTO, 2008, 
p.105) 

 
 Assim, a nova valorização dada a esse tipo de manifestação 

religiosa possibilita um retorno às práticas do culto católico nesses 
santuários tradicionais. Tenta-se unir a tradição a uma forma 
espetacular e massiva, numa leitura contemporânea das festas 
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populares cada vez mais concorridas pelos fiéis, romeiros e demais 
participantes.  

 
3 PÓS-MODERNIDADE, UMA CONDIÇÃO HISTÓRICA 
ATUAL? 

 
A condição da vida moderna surge historicamente pela ruptura 

de ideias com o antigo regime que vigorou até o século XV 
(SCHILLING, 1999). Essas ideias postas por filósofos como Bacon, 
Descartes, Kant, Voltaire, Diderot, Rousseau, David Hume, dentre 
outros, contribuíram para o desenvolvimento do movimento cultural 
denominado Iluminismo ou Filosofia das Luzes. 

A modernidade fundamenta-se no Iluminismo que buscou na 
racionalidade e na ideia de progresso o rompimento com as tradições, 
efetivando de fato a liberdade da humanidade que se encontrava presa 
às tradições. Tanto o projeto iluminista quanto a modernidade 
ambicionaram dar novos rumos à vida humana com as rupturas que 
provocaram e tentam provocar ainda hoje. Esses pensadores 
iluminados, uns contemporâneos do movimento, outros, embasados 
em suas ideias, fundamentaram e sustentaram o desenvolvimento do 
sistema capitalista e o fortalecimento da ciência moderna no século 
XVIII.  

Essas ideias iluministas estavam voltadas para o progresso, para 
o aperfeiçoamento humano, assim como a defesa do conhecimento 
racional como meio para a superação de preconceitos e ideologias 
tradicionais. De acordo com Schilling, as ideias das luzes asseguravam 
ao homen uma vocação ao progresso e ao autoaperfeiçoamento ético, 
bem como a construção da ordem social, constituída pelos homens 
fora da interferência divina e sujeita a modificações.  Na expressão do 
autor, segundo o pensamento das luzes, era possível “por meio de um 
conjunto de reformas, melhorar a situaçao jurídica e material de 
todos” (SCHILLING, 1999, p.68). O  poder político deveria emanar 
do povo, ser exercido em seu nome e submetido a uma divisão 
dificultando o despotismo. 

As ideias iluministas também foram a fonte da expansão e 
desdobramento do capitalismo industrial, na segunda metade do 
século XIX, assim como no início do século XX. Esse ideário, 
renovado na filosofia positiva de Auguste Comte, impulsionou a 
burguesia da época e garantiu a expansão industrial do capitalismo e a 
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solidificação do sistema que, baseado no desenvolvimento das 
ciências, se impõe como “verdadeiro”.  

As transformações ocorridas no mundo, mediante o 
desenvolvimento tecnológico, impulsionaram discussões filosóficas e 
geográficas voltadas para a modernidade e para a condição pós-
moderna. Para o geógrafo David Harvey, o modernismo universal é: 

 
Percebido como positivista tecnocêntrico e 
racionalista, [...] crença no progresso linear nas 
verdades absolutas no planejamento racional de 
ordens sociais, ideais e com a padronização do 
conhecimento e da produção (HARVEY, 1996, 
p.19). 

 
Toda a ideia de linearidade, de segurança, do projeto definido 

suportou uma intensa mudança nas últimas décadas do século XX. As 
expectativas não eram as mesmas de outrora, a crença na solução 
científica positivista sofreu fortes abalos, permitindo as 
transformações em razão das novas tecnologias.   

Mediante essas características apontadas pelo autor supracitado, 
reforça-se a ideia de que esse movimento cultural, o modernismo3, 
sustentou os ideais filosóficos, culturais, políticos e econômicos de 
várias décadas no mundo ocidental, colocando em evidência as 
conquistas na história humana. O discurso ansioso da modernidade 
em trazer a solução para os problemas humanos, colocou-a como 
grande detentora da “verdade”, da racionalidade e do “certo”, 
exprimindo a ideia da conquista científica como a mais notável do 
homem. Essa modernidade rompe com o mundo tradicional, visto 
como retrógrado, paralisante do progresso, e avança por novos 
caminhos que ambicionam solucionar as mazelas humanas.  

Harvey (1996, p.109) apresenta, no mesmo texto, sua avaliação 
do pós-modernismo “preocupado com a diferença, as dificuldades de 
comunicação, a complexidade e nuanças de interesses, culturas, 
lugares, etc.,” exercendo uma influência positiva. O autor ressalta 
ainda que o pós-modernismo “também deve ser considerado algo que 
imita as práticas sociais, econômicas e políticas da sociedade” com 
aparências bem variadas.  

                                                 
3Ligado ao movimento estético de vanguarda, possibilitou o desenvolvimento da 
modernidade.  
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Para Spósito (2004), que analisou o pensamento de outros 
geógrafos que discutem a modernidade, Gomes (1996), Soja (1993) e 
Harvey (1992), a modernidade constitui um fenômeno presente na 
sociedade sustentado pela expansão do capital, “temos que admitir 
que esse fenômeno vai aos poucos, como que por osmose, se 
infiltrando nos interstícios sociais e mostrando novas características 
que só se implementam por causa do implemento que o capitalismo 
oferece as suas forças produtivas” (SPÓSITO, 2004, p.134).  

O geógrafo Georges Benko (1999) apresenta a modernidade e a 
pós-modernidade como termos que se impõem no Ocidente e, na sua 
origem, não são conceitos para as ciências sociais, conotando, não 
obstante, uma mudança de mentalidade. A modernidade e a pós-
modernidade nasceram de certas convulsões profundas da 
organização social e política, aos meios de modo de vida e da 
cotidianidade. Tanto a modernidade como a pós-modernidade atuam 
com ideias-força como mestres. Elas são ligadas às crises históricas de 
estruturas. Ambas ambicionavam impor uma regulação cultural nova, 
e estão no centro dos debates atuais das ciências humanas.   

Pode-se dizer que a modernidade não só rompe com as 
condições históricas precedentes, mas é caracterizada por um 
contínuo processo de rupturas e fragmentações internas. Autores 
como os sociólogos Martins (2000) e Ortiz (1994) e o geógrafo 
Gomes (1996) argumentam que a fragmentação é uma consequência 
da evolução da modernidade e preferem permanecer na discussão 
dessa modernidade com seus desdobramentos atuais, num mundo 
globalizado, a referirem a uma  condição pós-moderna.  

Para Martins, 
 
a modernidade enquanto moda e momento é 
também a permanência do transitório e da 
incerteza, a angustia cotidiana da incerteza em 
face do progresso linear e supostamente infinito: 
a vida finita posta em face da realidade social, do 
futuro, supostamente sem fim. [...] Modernidade 
é a realidade social e cultural produzida pela 
consciência da transitoriedade do novo e do atual, 
[...] é constituída, ainda pelos ritmos desiguais do 
desenvolvimento econômico e social, pelo 
acelerado avanço tecnológico, pela acelerada e 
desproporcional acumulação de capital, pela 
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imensa e crescente miséria globalizada, [...]. A 
modernidade é uma espécie de mistificação 
desmistificadora das imensas possibilidades de 
transformação humana e social que o capitalismo 
foi capaz de criar, mas não é capaz de realizar 
(2000, p. 19-20).  

 
Nesse sentido, o autor compartilha da ideia segundo a qual a 

modernidade se fundamenta na noção de desenvolvimento 
econômico e, esboçando sua crítica à condição, expõe as fragilidades 
dos resultados e das conseqüências geradas na sociedade atual em 
decorrência do projeto de modernidade, principalmente, relacionado 
ao Brasil.  

De acordo com o geógrafo Paulo César da Costa Gomes, de 
certa forma, a modernidade tem origem,  

 
 no momento em que um novo código de 
valorização intervém em diversas esferas da vida 
social, sendo , pois, impossível identificar um 
evento ou uma data histórica precisa que 
demarcaria sua eclosão. Trata-se de uma mudança 
sutil e gradual que toma diferentes formas e que 
possui uma dinâmica espaço-temporal muito 
complexa para ser objeto de uma precisa 
localização (GOMES, 1996, p.28). 

 

Esse novo código de valores referido pelo autor diz respeito à 
nova ciência. Dessa premissa parte a concepção de dois polos 
epistemológicos na ciência moderna.  O primeiro polo, ou seja, o 
polo moderno irá se sustentar através da universalidade da razão, 
constituindo um modelo de ciência racionalista sustentada pelo rigor 
do método científico para a explicação dos fenômenos e fatos 
sintetizados no Iluminismo. 

O outro polo epistemológico, na concepção de Gomes (ibidem, 
p.34), também nasce no Século das Luzes e é formado por 
movimentos contra a primazia da razão na produção do saber, o que 
o autor denomina de “contracorrentes” que se fundamentam na 
valorização do que é particular, dando ênfase ao conteúdo dos 
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fenômenos, bem como à tradição4, apontada “como a verdadeira 
depositária dos aspectos maiores e essenciais que sobreviveram às 
mudanças”, esse polo foi sintetizado no Romantismo. 

O comportamento e a história dos grupos humanos não se 
rompem com facilidade, permanecendo as resistências, ou seja, 
situações em que não ocorrem mudanças. É nessa busca do novo que 
o velho se conserva, muda, sofre um mascaramento, mas aparece logo 
à frente, dando origem, nos últimos trinta e cinco anos, a um novo 
estado social refletido inerentemente na vida urbana que muitos 
denominam de pós-modernidade. Essa condição da vida urbana, para 
alguns geógrafos e outros teóricos, é sustentada pelo movimento 
cultural chamado pós-modernismo que se evidenciou na sociedade 
ocidental, a partir dos anos 70.  

Esse movimento, na reflexão de Harvey (1996), aceita o 
efêmero, o fragmentado, o descontínuo e o caótico e, mergulhando 
nas fragmentárias e caóticas correntes da mudança, como se isso fosse 
tudo o que existisse, dá lugar a um pluralismo, no qual, as ideias de 
cada grupo devem prevalecer.  Esse geógrafo apresenta como 
fundamentais para a compreensão da “alteridade” e da diferença 
expressada pelos novos movimentos sociais de minorias, na ideia de 
outros mundos na ficção pós-moderna.  

Essas criações sejam na ficção do cinema, da literatura, da arte, 
do marketing, da comunicação de maneira geral ou em outras esferas 
da sociedade globalizada e “plugada”, tais como as organizações não 
governamentais, grupos e comunidades de internautas, buscam seu 
alicerce no passado, por meio da valorização das culturas tradicionais 
e populares, dando-lhes uma nova roupagem para serem utilizadas no 
momento, ou seja, a inclinação pós-moderna para acumular toda 
espécie de referências a estilos passados é uma de suas características 
mais presentes. 

 
As práticas estéticas e culturais têm particular 
suscetibilidade à experiência cambiante do espaço 
e do tempo exatamente por envolverem a 
construção de representações e artefatos espaciais 

                                                 
4 Tradição aqui é posta como aquela que exprime características vivas e dinâmicas, 
concepção, portanto, bem distante da tradição vista como obstáculo resistente e 
defasado ao desenvolvimento modernizante. 
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a partir do fluxo da experiência humana 
(HARVEY, 1996, p. 293). 

 

Na condição da vida atual, a religiosidade permanece como 
experiência humana; por mais que a ação da igreja católica tenha 
contribuído para seu enfraquecimento mediante a romanização do 
catolicismo brasileiro. De acordo com Marchi (2005), a romanização 
foi uma nova maneira de atuação na igreja imposta pelos bispos no 
Brasil e produziu 

  
um rico material escrito, divulgado em 
documentos e cartas pastorais, organizaram-se 
vários congressos católicos, convocaram-se 
reuniões episcopais, redigiram-se catecismos e 
adotaram-se novas devoções e rezas. Sua 
implantação foi lenta e gradual e, na prática, os 
efeitos foram limitados, pois não conseguiu 
impedir a continuidade das formas paralelas de 
catolicismo e de religiosidade espontânea e não 
substituiu a maneira como comunidades católicas 
expressavam sua tradição e fé católica por meio 
de rituais sem o controle da hierarquia 
(MARCHI, 2005, p.51). 

 
Essa religiosidade foi captada por diferentes prismas e 

permaneceu enquanto prática e tradição da igreja católica. No 
contexto exposto, a religiosidade como uma prática cultural 
proporciona a dimensão vivida das experiências festivas, momentos 
de fruição e lazer, que podem ser efêmeros ou duradouros 
dependendo do contexto de envolvimento do participante. Na festa 
religiosa atual, falando especificamente das romarias católicas, a 
vivência no tempo/espaço do romeiro em relação ao seu santo de 
devoção se concretiza pela dinamização do espaço sagrado 
constituído nesses lugares de tradição.  

Williams (2007, p.400) considerou a tradição como uma 
palavra-chave de difícil definição, apresentando vários sentidos em 
diferentes momentos históricos. Assim, a palavra tradição, no inglês, 
tem um uso mais intenso no sentido de transmissão de conhecimento 
e legado de uma doutrina; descrição de um processo com um sentido 
implícito de respeito e obediência. Esse viés de interpretação da 
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tradição é incorporado às novas e significativas retomadas do homem 
moderno às tradições religiosas.   

Para Giddens (1991, p. 44), a tradição é um “modo de integrar a 
monitoração da ação com a organização tempo-espacial da 
comunidade [...] não é inteiramente estática ela tem de ser inventada a 
cada nova geração conforme esta assume sua herança cultural dos 
precedentes”. Assim, a religiosidade católica é reinventada debaixo de 
suas tradições e as romarias ganham novos dinamismos em nome da 
tradição. Desse ponto de vista, apresentamos a seguir alguns 
exemplos de festas religiosas goianas na categoria de romaria.  

 
4 EXEMPLOS GOIANOS DE FESTAS RELIGIOSAS NUMA 
LEITURA PÓS-MODERNA 

 
De maneira geral, as festas religiosas são concebidas como 

forma de celebrações, ritos religiosos, renovação dos compromissos 
com a divindade homenageada. Para alguns, elas são um momento de 
contrição, seriedade, respeito; para outros, um momento de alegria, 
prazer, risos, desvirtuadas da ideia de ruptura. No que diz respeito à 
festa religiosa, ela reforça e mantém a tradição, embora em alguns 
casos seja levada a uma (re)significação. Mediante a ideia do sujeito 
fragmentado na pós-modernidade, a individualização das experiências 
religiosas possibilita diferentes vivências num mesmo evento. A festa 
religiosa na pós-modernidade conserva e inova na medida em que é 
capaz de abrigar diferentes percepções de gostos festivos.  

Ela se insere em parte distinta da sociedade e exige uma 
ordenação rígida. Essa ordenação é controlada pelo grupo religioso 
que a propõe. Um exemplo de festas religiosas mais comuns e 
difundidas no Brasil são aquelas organizadas pela igreja católica que, 
acompanhando o governo português, estabeleceu no território 
nacional o culto aos santos, como peça chave na doutrinação dos 
indígenas, africanos e demais habitantes locais no avanço da 
colonização brasileira.  

Nesse método de evangelização, nem sempre o catolicismo 
oficial pode chegar até os seus discípulos possibilitando a criação de 
um catolicismo popular, conduzido por leigos e criado no meio da 
devoção dos habitantes da terra. Esse tipo de catolicismo alimentou o 
surgimento de varias e distintas devoções no sertão brasileiro, dentre 
elas ressaltamos as romarias.  
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As romarias constituem festas que congregam uma grande 
quantidade de pessoas para a experiência religiosa do tempo festivo. 
Os exemplos de romarias goianas realizadas atualmente são vários e 
alguns desses aqui expressos remetem aos lugares, cidades e 
povoados, onde ocorrem as romarias: da Trindade, do Muquém, do 
Morro, do Monte Castelo, de Posse da Abadia, de Guarinos, de 
Mossâmedes, de Anicuns, de São Francisco de Goiás, de Porangatu. 
Destacamos nesse texto duas romarias festejadas em santuários 
goianos. A primeira é a romaria da cidade de Trindade e a segunda a 
romaria do povoado de Muquém. 

Em Trindade, o ápice da romaria, ocorre na primeira semana de 
julho quando milhares e milhares de pessoas que deixam suas casas, 
suas rotinas, se deslocam até lá para “viverem” na e a festa. 
Conservando e inventando tradições nesses deslocamentos, feitos nos 
carros de bois, nos lombos dos cavalos, a pé, fixando moradia 
temporária, alojando-se em barracas e outros. 

 A cidade de Trindade situa-se a cerca de 18 km de Goiânia, 
inserida na Região Metropolitana da capital e recebe continuamente as 
influências da cidade grande. Trindade tem sua história enfatizada nos 
símbolos e signos da religiosidade. Surgiu como povoado do Barro 
Preto através da devoção ao Divino Pai Eterno ainda no século XIX. 
Fruto da convergência e religiosidade popular do catolicismo 
brasileiro, a cidade se desenvolve através da festa.  

A Festa de Trindade como é conhecida a romaria do Divino Pai 
Eterno, também sugere diferentes vivências e experiências aos seus 
participantes. É o caso das experiências vividas por um grupo de 
carreiros que se desloca de Posse da Abadia5, percorrendo 120 km, 
em carro de bois durante 11 dias, até chegar a Trindade. Lá os 
carreiros permanecem para o desfile dos carros de bois no 
Carreiródromo6. Lugar descrito por França, como:  

 
exuberante, com grandes tendas que cobriam as 
arquibancadas e protegiam os privilegiados que 
madrugaram para pegar os melhores lugares à 

                                                 
5
 Povoado no município de Abadiânia-GO, o local já foi sede do município até 

1962, quando foi transferido para outro sítio urbano, localizado às margens da 

rodovia BR153. O povoado é conhecido e denominado pelos seus habitantes de 

“Abadiânia Velha”. 
6
 Local onde se realizam os desfiles de carros de bois em Trindade. 
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sombra, camarotes para as autoridades e pessoas 
mais ricas, regados de muita bebida e comida 
servida por garçons vestidos a caráter de uma 
festa de gala. Muita mídia e uma super produção 
com direito a chegadas de autoridades e nobres 
da cidade e do estado em helicóptero (FRANÇA, 
2008, p.27). 

 
No carreiródromo, acontece o momento principal para estes 

carreiros quando as atenções se voltam para o desfile de carros de 
bois. No desfile, os carreiros se apresentam com os carros carregados, 
com seus objetos de viagem, pessoas da família e as faixas 
identificando a procedência, e muitos colocam pesos dentro dos 
carros de bois para fazê-los “cantar7”. O carreiro conduz o seu carro 
de boi auxiliado por uma segunda pessoa denominada de “guia” que 
comanda os bois ora chamando-os para andar, ora fazendo-os parar. 

Inúmeras são as cidades de origem dos carreiros que desfilam 
em Trindade.  Lá também estiveram presentes os carreiros de 
“Abadiânia Velha”, organizados em grupo de sete carros, 
participaram do desfile de 2008 juntamente com os demais 2518 
carros de bois comandados por seus respectivos carreiros. 

Ir a Trindade e participar do desfile é relevante para a maioria 
dos que se dirigem à festa em carros de bois. Esses desfiles 
promovem uma (re)significação do uso do carro de boi; a 
(re)apropriação das ações (práticas) cotidianas também é 
transformada em festa. Nessas, novos elementos são incorporados, 
ou resgatados de antigas práticas cotidianas ligados ao passado de 
outros momentos técnicos.  Ir de carro a Trindade contém uma 
representação de um passado, ou do modus vivendi goiano. Reforçando 
essa ideia, Machado (2006, p.37) aponta a festa do carro de bois em 
Vazante-MG, “como uma representação produzida por sujeitos 
sociais que ainda têm o mundo rural como referência de vida, cujas 
experiências estão fundadas na sociabilidade comunitária de uma 
economia rural de subsistência”. Compartilhamos da afirmação 

                                                 
7 A cantiga do carro de boi está relacionada ao atrito causado pela madeira de que é 
feito o carro em suas junções. Ao colocar o peso, o atrito aumenta e também se usa 
untar o eixo do carro com banha de porco, sem sal, para que o som seja estridente. 
O som dos carros de bois em Trindade é um espetáculo à parte. 
8 Divulgação direta dos organizadores, julho de 2008.  
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anterior no vislumbre da festa dos carreiros em Trindade de Goiás 
como sendo uma representação do mundo rural goiano de outrora.  
Souza (2007, p.58) assinala o uso das representações como forma 
simbólica de produzir sentido para a interpretação do contexto no 
qual os indivíduos se inserem. As representações são formas de 
expressar uma visão de realidade a partir de um enfoque projetado e 
apontado pelo grupo social de inserção desses indivíduos. 

Por essa razão, grupos familiares, amigos, companheiros se 
unem e se reinventam carreiros. O exemplo dessa reinvenção e união 
de carreiros se expressa no depoimento de um dos carreiros de 
Abadiânia Velha9, ser carreiro é ser unido “de todas as coisas que já 
mixi, já mixi com cavalgada, folia... no carreiro foi onde encontrei 
mais união”.  E essa união é reforçada nesses percursos em que há 
espaços para os participantes serem companheiros. Ter união, ser 
carreiro, ser unido, é uma ideia bem explicitada pelos participantes do 
grupo. Vejamos os depoimentos seguintes: Paulinho10, perguntado 
sobre os motivos por que tem aumentado o número de carros em 
Trindade, argumentou que “buscar o carro de boi é uma forma de 
encontros. Muitas pessoas estão nas cidades e na zona rural solitárias” 
elas se “identificou com os carreiros”; ele “inventou de ir pra 
Trindade e não quer ir em outras festas e eventos”. Para esse 
participante, o que tem mais importância durante o caminho é a 
“sensação de liberdade”. Em outra expressão diz “eu gosto mesmo é 
da viagem”. De forma semelhante, também se expressa a 
companheira de viagem Aparecida11 “a viagem é que estava boa”. Em 
seu depoimento escrito, ela ressalta que o aumento dos carreiros em 
Trindade se deve a “um grande empenho da população em manter a 
tradição da Romaria dos Carreiros, juntamente com o prazer e a 
alegria de realizar”. 

A Romaria do Muquém é distinta desta de Trindade, mas 
possui o mesmo afluxo grandioso de romeiros. É realizada, segundo a 
tradição popular, desde o século XVIII, numa das mais promissoras 

                                                 
9 Eguinaldo Alves Vieira, funcionário público, proprietário de dois carros de bois, 
junto com o amigo Paulinho. Depoimento em 23/06/2008. 
10  Paulo Roberto Guimarães, mecânico/empresário, proprietário de carros de bois, 
residente em Anápolis, depoimento em 23/06208. 
11 Maria Aparecida Costa Mendes, professora, proprietária de carro de bois, 
acompanhava o marido Sergio Mendes na viagem a Trindade, depoimento em 
24/06/2008. 
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áreas mineradoras do Estado de Goiás. Muquém é um povoado 
localizado no município de Niquelândia, Norte Goiano, onde 
acontece anualmente a festa religiosa, em homenagem a padroeira do 
lugar, Nossa Senhora da Abadia, congregando milhares de pessoas na 
primeira quinzena do mês de agosto. Concebida como uma grande 
festa de padroeira, a romaria se insere no contexto religioso goiano e 
reproduz o que Micheloto (2008) propõe como uma das dimensões 
da religiosidade pós-moderna, já anteriormente mencionada. A 
festividade revela a proximidade do devoto com o seu santo, 
mantendo um caráter individual de relação religiosa. Essa relação é 
externada pelo voto e as promessas feitas e pagas a Nossa Senhora da 
Abadia no grande santuário do sertão goiano. 

Como visto, nas romarias de Trindade e a do Muquém os 
elementos da religiosidade pós-moderna se apresentam nas 
experiências individuais dos participantes de um cristianismo católico 
congregando uma identidade religiosa que não desapareceu, pelo 
contrário, se intensifica mediante as demandas e interesses dos 
indivíduos. Nesse contexto de mudanças na sociedade atual, as festas 
religiosas são vistas não como resistências rígidas, mas como a 
perpetuação de uma tradição presente. Uma tradição que se mantém 
nos diversos municípios brasileiros, celebrada em maior ou menor 
intensidade. Elas resistem e são (re)significadas diante do cenário em 
crise da modernidade/pós-modernidade. 

 
5 PALAVRAS FINAIS  

 
Nesses apontamentos sobre a pós-modernidade e as festas 

religiosas, primamos por fazer uma breve revisão das características 
que amparam essa condição na atualidade. A ênfase foi para 
apresentar o conceito de tradição, como um dos suportes conceituais 
para investigação das festas religiosas. 

Ao fazer essa reflexão sobre os embates modernidade/pós-
modernidade, buscaram-se apontamentos que, de certa forma, 
levassem a compreensão das bases e concepções que contextualizam 
as ideias e reforçam o comportamento social na atualidade.  

Há um lugar para “tudo” no momento, aparentemente, 
hegemônico de domínio das forças do sistema capitalista globalizado. 
Há lugar, principalmente para as misturas, sejam elas de cunho 
filosófico, ideológico, crenças, valores, sobreposições de ideias, 
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conceitos e reflexões. Esse agitar da situação social também influencia 
o mundo acadêmico e a produção do conhecimento. 

Infelizmente, parece que as incertezas que estavam postas para 
os “outros” 12 chegam também a grupos intelectuais formalmente 
estabelecidos. E aí há uma imposição da velocidade temporal dada à 
vida, que, alimentada pelo desenvolvimento tecnológico, em certas 
circunstâncias, acaba tirando a humanidade do ser humano. Nas 
palavras de Benko (1999, p.144), “a abordagem pós-moderna é antes, 
uma paixão de ‘tecer alterações’ das quais ela proliferaria as arestas. O 
modelo de modernidade não seria mais que um traço insistente. É por 
isso construção, desconstrução e reconstrução seriam condensadas 
dentro de um mesmo gesto”. 

Inserida no contexto do século atual, a sociedade está sob 
influência rigorosa das condições impostas pelos novos tempos do 
sistema capitalista.  Essas condições são reforçadas e forjadas pela 
ação dos empreendimentos mega-globais, cada vez mais flexíveis e 
fragmentados, impondo uma dinâmica temporal/espacial carregada 
de incertezas e valores superficiais. Diante desse cenário, o desafio é 
buscar uma compreensão das manifestações religiosas (re)significadas 
presentes no contexto da pós-modernidade atual. 

No caso das romarias, elas são retomadas como um 
significativo momento de volta à religiosidade, acompanhado pelos 
elementos estéticos postos em evidência, a invenção de eventos 
dentro do evento, como no caso do desfile de carreiros em Trindade 
que combina com a (re)significação dos objetos simbólicos da prática 
religiosa e atende aos anseios de busca espiritual do homem atual. 
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RESUMO 
Este artigo é resultado de trabalhos científicos realizados no decorrer 
da disciplina Fenomenologia da Paisagem oferecida no curso de Pós-
Graduação em Geografia na Universidade Federal da Bahia durante o 
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semestre 2008.2. A disciplina dividida em dois blocos analisou textos 
de autores precursores da Fenomenologia bem como autores da 
Geografia que se utilizam dessa mesma base filosófica. Ao findar da 
disciplina foi realizada uma investigação em uma paisagem escolhida 
pela dupla – Estação da Lapa, onde os pressupostos destes autores 
puderam ser avaliados. Mostramos no presente artigo os resultados 
alcançados.  
Palavras-Chaves: Fenomenologia, Paisagem, Estação da Lapa. 

 
ABSTRACT 
This article is the result of scientific work during the discipline 
Phenomenology of Landscape offered by the Post-Graduate course in 
Geography at the University of Bahia during the semester 2008.2. The 
discipline divided into two blocks analyzed texts of authors 
considered precursors of Phenomenology as well as authors of 
Geography which use the same philosophical basis. By the end of the 
course was performed a research in a landscape chosen by the couple 
– Lapa Station, where the assumptions of these authors could be 
evaluated. We show in this article the results. 
Keywords: Phenomenology, Landscape, Lapa Station. 

 
RESUME 
Cet article est résultat de travaux scientifiques réalisés au cours de la 
discipline Phénoménologie du Paysage, offerte par le Mastère de 
Géographie de l’Université de Bahia durant le semestre 2008.2. La 
discipline divisée en deux blocs analisa des textes d’auteurs 
précurseurs de la Phénoménologie ainsi que d’auteurs de la 
Géographie qui utilisent cette même base philosophique. A la fin de la 
discipline fut réalisée une investigation dans un paysage choisi par le 
duo d’étudiants – Station de la Lapa, où les pressuposés de ces auteurs 
ont pu être évalués. Nous montrons dans le présent article les 
résultats atteints.  
Mots-clés: Phénoménologie, Paysage, Station de la Lapa. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
Partimos para a produção desse artigo do pressuposto de que 

precisamos re-inventar os espaços públicos das nossas cidades. 
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Precisamos encontrar novas formas de planejar e elaborar nossos 
espaços de vivência tendo como foco uma plural coletividade que 
possa participar ativamente do planejamento urbano dando, de fato, 
aos espaços comuns da vida o status de espaço público. 

Os métodos fenomenológicos são vistos aqui como uma 
possível forma de pensarmos num planejamento alternativo. Com 
indicações de Edmund Husserl (2000), tentaremos no nosso estudo 
de caso deixar momentaneamente o processo histórico “em 
suspensão” e partiremos para clarear a compreensão dos significados 
de uma das mais utilizadas estações de transbordo da cidade de 
Salvador. 

Deixemos a história um pouco de lado. Façamos o esforço de 
compreender a estação de transbordo da Lapa em todas as suas 
nuances, em todos os conflitos de ordem sensitiva que somos capazes 
de vivenciar, experimentar e apreender. 

Nossos experimentos se deram no decorrer da disciplina 
Fenomenologia da Paisagem, oferecida no Programa de Pós-
Graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia, durante o 
semestre 2008.2 e sob a direção do Prof. Dr. Angelo Serpa.  

  A realização da disciplina Fenomenologia da Paisagem teve 
como eixo central a busca por uma base teórica sólida e pelo 
desenvolvimento de procedimentos metodológicos que garantissem 
de modo o mais fidedigno possível, a apreensão das paisagens naquilo 
que elas têm de produto e produtor (marca e matriz) de diferentes 
idéias de mundo. 

Conduzidas com rigor teórico e investindo em atividades de 
caráter experimental, as nossas práticas se deram com a preocupação 
de relacionar os textos trabalhados em sala de aula com a criação de 
procedimentos que confirmassem, para os estudos das paisagens, 
novas formas de análise. 

Dividida em dois módulos, a disciplina trouxe na etapa inicial 
textos introdutórios de quatro filósofos precursores das 
fenomenologias, suas afinidades e divergências. São eles: Edmund 
Husserl e a fenomenologia transcendental, Jean-Paul Sartre e a 
fenomenologia do Ser, Merleau-Ponty e a fenomenologia da 
percepção e, por último, Gaston Bachelard e a fenomenologia da 
imaginação. 
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O segundo módulo da disciplina trouxe alguns expoentes da 
Geografia (Milton Santos, Paul Claval, Augustin Berque, James 
Duncan) e da Arquitetura (Kevin Lynch) que compartilham da 
premissa de que é possível (e importante) analisar as paisagens através 
de uma abordagem fenomenológica. 

As relações estabelecidas entre textos e práticas serviram de 
base para a última parte da disciplina reservada à exposição de um 
objeto o qual também acreditássemos passível de uma análise 
fenomenológica. Assim, cada grupo propôs a análise de uma paisagem 
das quais falaremos sucintamente durante os procedimentos 
metodológicos. Sobre nosso objeto (a estação de transbordo da Lapa) 
discorreremos mais detalhadamente. 

 
2 BASES FENOMENOLÓGICAS E PROCEDIMENTOS 
PARA A ANÁLISE DAS PAISAGENS. 

 
O primeiro autor ao qual faremos referência é Edmund Husserl 

(2000). Ao definir o estudo dos fenômenos através da consciência 
intencional, Husserl lança as bases do pensamento fenomenológico. 

O conceito de fenômeno – a apresentação de um objeto à 
consciência – foi um dos pontos de partida para o referido autor 
questionar algumas tradições do pensamento filosófico que lhes eram 
contemporâneas e afirmar que os objetos não estão “em nós” 
(idealismo), nem tampouco são puramente externos a nós 
(materialismo histórico). O fenômeno reside, dirá Husserl, justamente 
nas relações que as nossas consciências estabelecem com os objetos. 
Portanto, o objeto que se mostra, se mostra para uma consciência que 
o completa. Este objeto nunca está absolutamente dado, 
absolutamente pronto. Ele está à espera de uma consciência que lhe 
“situará” no mundo. 

Outro conceito desenvolvido por Husserl que lhe permitirá 
analisar o fenômeno é a intencionalidade. Por meio da 
intencionalidade, Husserl nega a tradição filosófica que admite uma 
situação passiva da consciência, argumentando que diante dos 
aspectos dados dos objetos à consciência esta última visa sempre os 
aspectos não-dados. Ou seja, ao analisar intencionalmente partes de 
um todo a nossa consciência nos lança rumo às suas potencialidades. 
Podemos visar o todo analisando intencionalmente suas partes. 
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Husserl estabelece o par imanência-transcendência como uma 
das bases para a compreensão dos fenômenos. À imanência o referido 
autor associa a essência do fenômeno puro. As condições pelas quais 
o objeto se mostra a uma consciência, sem por ela ser completado. Já 
a transcendência seria para Husserl o não-dado do objeto ao qual 
nossa consciência nos lança. 

Após trabalhar o par imanência-transcendência, Husserl propõe 
para a apreensão da essência do fenômeno o método da redução 
fenomenológica. Este método consiste na tarefa que Husserl 
acreditava possível de pormos “em suspensão” todas as situações às 
quais nossa consciência poderia nos remeter diante de um objeto 
dado e daí buscarmos a imanência deste objeto. Em outras palavras, o 
que este autor propõe com o método da redução fenomenológica é a 
apreensão do fenômeno em seu estado puro, sem o ato intencional da 
consciência.  

 
A toda a vivência psíquica corresponde, pois, por via 
da redução fenomenológica, um fenômeno puro, que 
exibe a sua essência imanente (singularidade tomada) 
como dado absoluto. Toda a posição de uma 
“realidade não-imanente”, não contida no fenômeno, 
se bem que nela intentada e, ao mesmo tempo, não 
dada no segundo sentido, está desconectada, isto é, 
suspensa (HUSSERL, 2000, p.71). 

 
Pensando em todas essas questões, foi sugerido por um grupo 

de colegas mais o professor da disciplina, um exercício no qual 
pudéssemos testar o método de redução fenomenológica. 

Foi organizada uma saída de campo para o bairro da Barra – 
mais precisamente para a estátua do cristo, em frente ao mar – onde a 
turma se dividiu em duplas para exercitar o método. Desse modo, 
cada dupla escolheu uma paisagem na tentativa de apreender sua 
imanência (o fenômeno puro) deixando, momentaneamente, a 
transcendência de lado. Posteriormente, a turma se reuniu para expor 
as descrições feitas por cada dupla. 

Foi interessante perceber quão difícil foi para as duplas separar 
o imanente do transcendente e, igualmente, o quanto permeou por 
todas as duplas uma idéia de paisagem como algo distante, 
excessivamente externo a nós.       
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O segundo fenomenólogo com o qual trabalhamos foi Jean-
Paul Sartre, fazendo menções diretas ao que considerava um 
verdadeiro avanço na teoria de Husserl, que deslocou as atenções para 
o fenômeno, para o campo das relações que o sujeito estabelece com 
o objeto, Sartre inicia a sua obra O Ser e o Nada. Embora 
entusiasmado com as novas formas de análise, Sartre não demora a 
lhes dirigir sérias ponderações.   

Uma das primeiras questões levantadas por Sartre (2005) é a sua 
descrença na possibilidade de separação entre imanência e 
transcendência, tal como propunha Husserl ao elaborar o método da 
redução fenomenológica. Para Sartre, o aparecer de um objeto, ou 
seja, a apresentação deste objeto à consciência é sempre 
transcendente. 

Por não acreditar numa imanência pura, Sartre rejeita a idéia de 
que a aparição de um objeto esconda a sua verdadeira essência.  

 
O fenômeno não indica, como se apontasse por trás 
do seu ombro, um ser verdadeiro que fosse, ele sim, o 
absoluto (...) Tudo está em ato. Por trás do ato não há 
nem potência, nem “hexis”, nem virtude. A aparência 
não esconde a essência, mas a revela; ela é a essência 
(SARTRE, 2005, p.16).     

  
Estes pontos de divergência com a teoria de Husserl conduzem 

igualmente Sartre à divergência de método com este autor. 
A essência do fenômeno, dirá Sartre, encontra-se na série de 

aparições de um objeto à consciência. Na capacidade que uma 
consciência tem em reconhecer um objeto diante das infinitas 
possibilidades de apresentação deste objeto a esta consciência. 

Buscando a essência do fenômeno nesta série de aparições, 
Sartre chama a atenção para o fato de que a busca desta essência não 
deve se dar somente no que aparece, mas, sobretudo, no que não 
aparece. Para este autor, o ser jamais se separa do não-ser. 

 
“[...] seria impossível, por exemplo, definir o ser 
como uma presença – porque a ausência também 
revela o ser, já que não estar aí é ainda ser” 
(SARTRE, 2005, p. 17). 

 
Seguindo as indicações de Sartre e pensando, sobretudo, na 

idéia proposta por esse autor de que a essência do fenômeno pode ser 
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apreendida numa série de aparições deste fenômeno, foi proposto, 
por outra dupla de alunos mais o professor, a apresentação de dois 
objetos (praia e feira) ao restante da turma numa série de fotografias 
de imagens bastante diversificadas. A idéia foi apresentar uma 
primeira paisagem para que a turma pudesse divagar sobre ela e 
descrever a quais sensações estas imagens lhes remetiam. Em seguida, 
foram mostradas as outras imagens que compunham a série para que 
pudéssemos fazer um contraponto entre elas e para que 
clarificássemos os significados destas paisagens. 

Diferente da prática que se baseou no texto de Husserl, a 
prática deste texto trouxe a surpresa da constatação que as pessoas 
envolvidas nesta dinâmica se colocaram muito mais junto às paisagens 
apresentadas. Evidenciamos isto nos diferentes relatos que traziam 
sensações (sobretudo nas imagens da feira) de calor humano, suor, 
barulho, cheiro/odor, etc. 

O terceiro filósofo com o qual trabalhamos foi Merleau-Ponty 
(2004), o qual traz como particularidade teórica perante os outros 
fenomenólogos trabalhados, a posição central em que coloca o corpo 
humano na sua obra. Corpo que, segundo o autor, se mostra como o 
instrumento adequado para apreendermos a essência dos fenômenos. 

Merleau-Ponty nega a idéia de espaço homogêneo capaz de ser 
apreendido por uma inteligência sem corpo (não-sensitiva) e parte 
para pensar o espaço de modo heterogêneo, balizado por nossas 
particularidades corporais. E é a partir da percepção corporal que 
Merleau-Ponty defende a idéia de “humanização” das coisas do 
mundo. 

Ao definir que as qualidades das coisas são apenas diferentes 
manifestações destas mesmas coisas, Merleau-Ponty (2004) se 
aproxima da teoria sartriana que entende as qualidades como 
reveladoras do ser. Ou seja, são aspectos que se apresentam à 
consciência (que para Merleau-Ponty é, sobretudo, perceptiva, aberta, 
falha, mutável) e que revelam a essência do fenômeno. 

No que toca aos métodos de análise, o corpo não poderia ter 
outro caráter senão também central na apreensão dos fenômenos. 

Argumentando sobre a percepção originária – diferente da 
percepção cotidiana, pragmática, repleta de questões apriorísticas – 
Merleau-Ponty se aproxima de Husserl por acreditar que as sensações 
primeiras, livre de transcendências poderiam ser buscadas. 
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Pensando nessas questões, desenvolvemos uma atividade no 
Parque da Cidade, localizado no bairro do Itaigara. 

Na busca pela percepção originária e pelas verdades das coisas 
que podemos apreender através do corpo segundo as indicações de 
Merleau-Ponty, separamos novamente a turma nas mesmas duplas 
que realizaram as práticas anteriores e realizamos um exercício no 
intuito de contemplar todas as possibilidades sensitivas do corpo, 
tentando apreender e descrever as paisagens a partir das mesmas. 

O primeiro passo do exercício foi vendar os olhos. Assumimos 
esta postura por acreditarmos que damos à visão lugar privilegiado 
perante as diversas possibilidades sensitivas que nosso corpo dispõe e 
por pensar que este “excesso” de visão acaba por ofuscar estas 
múltiplas possibilidades. 

Alguns pontos interessantes nos chamaram a atenção nesta 
prática: a sensação de que através de outros sentidos, tal como a 
audição, a amplitude da paisagem tende a ser reduzida (os objetos 
parecem mais próximos); a ausência de alguns elementos (no caso do 
parque foram os animais) se evidenciou mais também através da 
audição; o tato nos aparelhos de recreação infantil trouxe alguma 
sensação de monotonia (foi o caso do labirinto infantil); os cheiros 
que traziam sensação de vegetação podada (área com algum tipo de 
cuidado).              

Outro precursor do pensamento fenomenológico com o qual 
trabalhamos foi Gaston Bachelard. 

Trabalhando com as imagens poéticas – aquelas que guardam 
relações com arquétipos adormecidos no inconsciente das pessoas – 
Bachelard (1998), busca a transubjetividade que acredita haver nestas 
imagens. Algo capaz de sensibilizar as múltiplas subjetividades que as 
apreendem. 

Em verdade, o que o autor busca é medir a força, a amplitude e 
o sentido desta transubjetividade. Em outras palavras: o poder que 
estas imagens têm em atrair e/ou repelir distintas subjetividades. 

As relações entre as imagens poéticas e a diversidade de 
consciências para as quais estas imagens se apresentam têm, para 
Bachelard, um caráter iminentemente dialético. Estas relações se 
transformam a todo instante. 

 
“Toda esta subjetividade, transubjetividade, não 
podem ser determinadas definitivamente. A 
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imagem poética é, com efeito, essencialmente 
variacional” (BACHELARD, 1998, p. 03). 

 
Há, na obra de Bachelard, dois pares dialéticos que devem ser 

descritos e analisados para uma melhor compreensão do seu 
pensamento. 

O primeiro par dialético diz respeito ao que o autor chama de 
alma-espírito. À alma, Bachelard associa muito mais ao campo das 
emoções, ao jogo de sensações do qual participamos em muitos 
momentos de modo inconsciente. Já o espírito, estaria muito mais 
ligado à esfera do intelecto, da razão. 

 
Em nossa opinião, a alma e o espírito são 
indispensáveis para estudarmos o fenômeno da 
imagem poética em suas diversas nuanças, para que 
possamos seguir, sobretudo, a evolução das imagens 
poéticas desde o devaneio até a sua execução 
(BACHELARD, 1998, p. 06).     

 
Para o autor a imagem poética toca antes as emoções do que a 

razão. A imagem evoca emoções que precedem e preparam o 
pensamento. 

O segundo par dialético que se deve analisar para uma melhor 
compreensão da obra de Bachelard é o par ressonância-repercussão. 
A ressonância estaria ligada a esta capacidade da imagem poética 
sensibilizar as diversas subjetividades, enquanto a repercussão estaria 
mais ligada às formas pelas quais estas subjetividades ou consciências 
se apropriam destas imagens e as re-elaboram. É na repercussão que 
Bachelard acredita que a imagem poética ganha sonoridade de ser. 

Quanto aos métodos de análise das imagens poéticas, Bachelard 
propõe algumas diretrizes tais como tomarmos a imagem poética de 
forma isolada apreendendo o seu “aqui e agora”, método este que vai 
de encontro a métodos propostos por outros fenomenólogos como, 
por exemplo, Sartre que acredita que a essência do fenômeno está na 
série de aparições do mesmo, e não na sua aparição isolada. Outra 
diretriz proposta por este autor é o “não-saber” como condição 
prévia para a apreensão de uma imagem poética. Ou seja: tentarmos 
nos despir da bagagem de informação que trazemos sobre aquela 
imagem para sentirmos a quais sensações sua aparição nos remete. 
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Método que se aproxima da redução fenomenológica proposta por 
Husserl. 

Assim como os outros fenomenólogos que aparecem neste 
trabalho, a obra de Bachelard é marcada por uma crítica a tradição 
filosófica que admitia uma postura passiva da consciência. 

Para Bachelard, diante da imagem poética “... o engajamento do 
ser imaginante é tal que ele deixa de ser simplesmente o sujeito do 
verbo adaptar-se. As condições reais já não são determinantes”. 
(1998, p.13). 

Com essa passagem, Bachelard anuncia o caráter vanguardista 
do ato de imaginar. Sua força de produzir outras realidades. 

Pensando nas paisagens, somos levados a crer que é dessa 
forma então que os espaços imaginados atraem e intensificam a 
relação entre a exterioridade e a interioridade do ser imaginante, entre 
o mundo externo e a intimidade. 

Pensando em todas estas questões, as nossas práticas seguiram 
em direção aos métodos propostos por Bachelard tentando descobrir 
formas de apreender as paisagens. 

Foram duas as práticas realizadas: num primeiro momento, 
buscando trabalhar com o par dialético interioridade-exterioridade, foi 
proposto que a turma vendasse os olhos dentro da sala de aula para 
que pudéssemos ser conduzidos por uma das duplas. A dupla 
condutora trouxe alguns objetos para despertar a nossa imaginação. 

Com o artefato de sons e incensos utilizados pela dupla 
condutora pudemos perceber como a nossa imaginação pode nos 
remeter a lugares os mais diversos: dos mais íntimos dos nossos 
sentimentos (medos, ansiedades, alegrias, lembranças) até paisagens 
criadas, totalmente novas, como se a nossa imaginação inaugurasse 
uma realidade. 

A segunda prática se baseou em um fragmento de texto 
extraído do livro Noites Brancas de Dostoievski e um poema de 
Octavio Paz. Além das indicações de Bachelard sobre o poder 
subversivo da imaginação, da sua capacidade em criar novas 
realidades é notória as relações com Merleau-Ponty, que nos convida 
a humanizar as coisas do mundo. A relação que a personagem de 
Dostoievski estabelece com as casas da rua onde mora passa de uma 
aparente imaginação banal para um direcionamento das suas ações 
concretas.       
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3 PENSANDO OS MÉTODOS FENOMENOLÓGICOS 
PARA NOVAS PAISAGENS: O CASO DA ESTAÇÃO DA 
LAPA. 

 
Como nos foi dada a tarefa de pensarmos em alguma paisagem 

na qual pudéssemos realizar uma investigação fenomenológica sobre 
sua natureza, sobre suas qualidades, sugerimos a análise de uma 
estação de transbordo: a Estação da Lapa. 

Esta escolha se justifica pelo fato de esta estação ser um espaço 
para onde convergem, diariamente, milhares de pessoas que não o 
utilizam apenas como local de passagem, permanecendo nesta área 
por vezes em porções de tempo bastante alongadas. 

Pensando em todo o referencial teórico com o qual 
trabalhamos neste texto, na teoria e nos métodos propostos pelos 
quatro filósofos que lemos, acreditamos que seria possível analisar a 
qualidade desta estação de transbordo tanto para os usuários que a 
utilizam de modo mais fluido, mais efêmero, bem como para aqueles 
que trabalham nesta área e que lá permanecem o dia inteiro. 

Diante dos diferentes métodos propostos pelos quatro autores, 
acreditamos que a fenomenologia da percepção e os métodos do 
Merleau-Ponty nos ajudariam mais nesta análise. 

Pensando que podíamos nos valer da diversidade de percepção 
sensitiva que nosso corpo dispõe para analisar de que forma a 
paisagem desta estação de transbordo “fala” aos nossos sentidos, a 
que ela nos remete e como podemos imaginar outras possibilidades 
de paisagens para esta área de interesse coletivo, seguimos para esta 
estação a fim de encontrarmos algumas pessoas que pudessem nos 
ajudar a compreender tal paisagem.  

Relatamos a partir de agora a nossa experiência: 
Estação da Lapa, sexta-feira, 21 de novembro de 2008, às 

11:30h. 
Primeiras impressões: 
A manhã estava chuvosa, a cidade estava calma, um dia atípico, 

parecia feriado. A estação da Lapa estava “tranqüila” apesar do 
horário. O fluxo de pessoas e ônibus era bem menor do que de 
costume nesse horário, porém o ir e vir apressado e aparentemente 
desencontrado das pessoas se fazia presente. 

Tiramos algumas fotos da Estação:  
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1. Área de maior concentração das lanchonetes: tinha um 
número considerável de pessoas lanchando apressadamente, outros 
pareciam contemplar a paisagem urbana procurando forças para 
seguir em frente, muitos conversavam e alguns trabalhavam em ritmo 
frenético. Alguns com olhares desconfiados nos fitavam a todo o 
momento e algumas vezes ficamos desconfiados e com certo medo 
de nos roubarem a máquina fotográfica, muito por conta do aviso de 
uma senhora que observava atenta ao movimento, e que nos alertou: 
“cuidado, tem muito pivete, ladrão por aqui”. Mas insistimos, não 
sabemos se pela curiosidade ou pela imprudência e continuamos a 
fotografar. Ainda nesse pavimento, porém fora da área das 
lanchonetes, o movimento era constante, o mau cheiro era forte na 
área dos sanitários, o cheiro era forte e desagradável. 

2. Primeiro pavimento: Descemos para o andar de baixo, onde 
chegam e partem os ônibus, realmente estava um dia estranho, 
obscuro... Tiramos algumas fotos e também fomos bastante 
observados (Figura 01). 

 

 
Figura 01. Visão parcial das lanchonetes e primeiro pavimento da estação da 
Lapa. Fonte: acervo dos autores. 

 
 
3. Subsolo: Descemos para o subsolo... O ambiente era 

péssimo, sujo, úmido, abafado... Tiramos ainda algumas fotos e 
filmamos também (Figura 02). 
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Figura 02. Sub-solo da estação da Lapa.  Fonte: acervo dos autores. 

 
O encontro com os garotos: 
 
Voltando para o pavimento superior, na área das lanchonetes, 

encontramos um grupo de jovens estudantes, na faixa entre 15 e 17 
anos, do Colégio Central da Bahia, que estavam conversando. 
Aproximamos-nos e puxamos conversa com eles. A princípio nos 
olharam com aquela cara de: “o que é que eles querem por aqui? Deve 
ser alguma chatice!”. Achamos melhor ignorar a nossa leitura 
momentânea e continuar o trabalho.  

Nosso diálogo se deu mais ou menos assim: 

- Olá, tudo bem? Vocês são do Colégio Central? 

- Somos.  

- Legal. E pegam ônibus todo dia aqui na Lapa? 

- É. 

- Bem, nós não freqüentamos muito aqui e 
precisamos entender como isso aqui funciona, será 
que vocês poderiam nos ajudar? 

- Depende. É o que? De onde vocês são? 

- Nós somos da UFBA e queremos saber o que 
vocês acham daqui?  

Começamos a anotar e as respostas foram coletivas, ou melhor, não 
nos preocupamos em anotar as respostas individualmente. 

- Aqui é massa, é da hora, a gente vem pra cá na hora 
que acaba a aula, a galera se junta pra ficar zoando, 
comendo, fazendo hora pra ir pra casa... ou pro trabalho... 



COSTA, S. M. S. & SOUZA, A. N. de  94 

 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 

- (Simone) Se eu pedisse pra vocês fazerem uma 
descrição daqui pra mandar pra uma pessoa que 
nunca veio aqui. Como vocês descreveriam? 

- A Lapa é massa, é o bicho... Tem gente pá porra, o 
tempo todo. É colado com o Piedade (shopping), perto do 
Colégio, perto da cidade toda. Num para não. Tem três 
andares... Esse aqui, o de baixo, e o outro lá. 

- Que mais? 

- Tem aqui as lanchonetes, é da hora. 

- E quando o metrô começar a funcionar?(o projeto 
de metrô passa pela estação). 

- ÔÔÔÔÔÔ... Pelo visto vai demorar... Nem sei! Deve 
ficar melhor, né?  

- Se vedássemos os olhos de um de vocês e 
andássemos por aqui, pela estação, o que será que ia 
mudar? Vocês só teriam os outros sentidos... 
Audição, olfato, paladar, tato, etc. 

- Oxi? Como é isso? 

- Como se vocês de repente ficassem cegos. 
(Contamos a nossa experiência no Parque da Cidade, no 
bairro do Itaigara). 

- Oxi, lá na faculdade vocês brincam de cabra-cega, é? 
Todos rimos. 

- Vamos tentar? 
 
Ficaram todos rindo e um jogando para o outro. Demos uma 

incentivada e a garota F. de 16 anos topou. Explicamos como seria a 
“brincadeira”, vedamos os olhos dela e começamos. A turma toda 
acompanhou na maior agitação. Quem a guiou foi C. 16 anos. Nós 
observamos e acompanhamos. 

C. a rodou, andou pela rampa de acesso ao shopping Piedade, 
voltou para a estação e parou em frente a uma livraria Sebo. Durante 
o percurso ela demonstrou um pouco de medo, mas logo confiou na 
colega. Durante o percurso falou que tinha a sensação de estar todo 
mundo olhando pra ela, que estava “pagando o maior mico”. Quando 
C. parou, ela começou a falar: 

- Ai meu Deus, tem muita gente andando, ta todo 
mundo me olhando, tem cheiro de mofo aqui. Que 
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banheiro fedido. Tem um homem vendendo cartão de 
telefone. Acho que estou perto dessa ladeira que desce, 
que dá aqui na Lapa. Essa do lado do Piedade. Tem muita 
zoada... Um povo gritando lá longe... Pra vender. Eu não 
vou pegar em nada não... Parece que ta tudo sujo... Posso 
tirar isso? Não gostei não, esse negocio de ficar cego, 
Deus é mais... 

Nos todos pedimos pra ela continuar, mas ela estava com medo 
de cair, de pegar em alguma coisa suja, de ser “atropelada” pelas 
pessoas. Nós a questionamos: 

- Mas você não conhece a Lapa? Não vem todo dia 
aqui? Sobe e desce as escadas, vai para as 
lanchonetes? 

- Mas de olho fechado nem sei sair daqui... 
C. a levou para frente do sanitário... 

- Jesus! Que carniça! Pra onde tu ta me levando? Quero 
mais não!!! 

Ao tirar a venda, F. se admirou por não ter se afastando tanto do 
lugar onde ela estava e lembrou que nem tinha descido a escada. 
Pedimos para mais alguém tentar. Dessa vez foi a garota J. que 
aceitou. J. tem 16 anos e também foi conduzida por F. que dizia que 
ia “se vingar”. 

- Jesus ascende à luz! 
Todos riram. F. circulou com J., desceu a escada rolante. Foi o maior 
problema porque teve muito medo de cair. F. teve a ajuda de um 
colega da turma. 

- Meu Deus, como é que cego consegue andar? Vixi que 
beco! (se referindo a escada rolante, que é bem estreita, ela 
parecia saber para onde estava indo). 

F. deu várias voltas e subiu a metade da escada de cimento, andou até 
a outra extremidade e desceu novamente. Parece ter sido o suficiente 
para J. não saber mais onde estava. 

- Tem muita gente aqui, barulho de carro, ônibus. Eu 
não sei se to em cima ou lá em baixão. Ta abafado... um 
cheiro bem ruim. Tem muita zoada, eu não to escutando 
nada!!! Dá medo mesmo porque a gente não sabe pra 
onde vai e onde ta... Tem gente vendendo coisas ali... 
Nem dá pra ouvir a zoada da cidade! Nem sei para que 



COSTA, S. M. S. & SOUZA, A. N. de  96 

 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 

lado ela ta! Tem um menino chorando, alguém 
perguntando de ônibus, uma confusão! 

F. resolveu subir as escadas novamente (de cimento). Ao pegar no 
corrimão J. falou: 

- Que nojo, que ferro grudento... 
F. foi com ela até a lanchonete e durante o percurso teve as mesmas 
sensações de Fabiana. 

- Ta todo mundo me olhando, né? Ave Maria! Dá até 
medo de andar... Parece que vou bater em todo mundo... 
Vai devagar! Pra onde eu to indo? Gente, que cheiro de 
gordura... Eu vou ficar podre de gordura... Meu cabelo vai 
ficar fedendo... Fede muito! Esse cheiro é muito forte de 
gordura, eu to ficando enjoada. Eu to onde? 

Ao tirar a venda, J. nem acreditou que estava onde costuma 
ficar todos os dias, e que às vezes lanchava também. Comentou que 
adorou a experiência, mas sentiu um pouco de medo porque não 
sabia onde estava, mas também sabia que nada ia acontecer, pois 
estávamos com ela. Disse que achava tudo “muito louco”, que parecia 
não conhecer aquele lugar e que a zoada não deixava “ver” outras 
coisas. 

G., 17 anos, influenciado pelos meninos, resolveu experimentar. 
Foi conduzido por um garoto o qual não registramos o nome. O 
garoto que o conduziu o levou para fora da Lapa desceu uma rapa até 
o shopping Piedade, subiu a escada rolante e desceu a rampa que dá 
acesso à estação da Lapa, andou até a escada central, desceu, circulou 
pelos pontos de ônibus, fez G. passar por baixo de uma barra de ferro 
que separa o ponto da pista. 

- Já sei vocês tão me levando... Pro metrô, né? (G. 
reclamou porque a “brincadeira” era pra fazer dentro da 
Estação da Lapa). 

- Já to tonto... Anda devagar seu porra!!! Vou lhe dá 
uma broca, viu! 

O garoto desceu para o subsolo pela escada de cimento e no último 
degrau pediu para G. se abaixar para não bater a cabeça (sendo que 
não havia obstáculos). 

- Pô velho, ó a brincadeira... tem rato aqui não, né? 
Professora, a senhora ta aí? Isso é o esgoto, né? Posso 
ficar em pé? 
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- Rapaz, isso aqui ta doido, ta molhado, um cheiro de 
mofo, um cheiro de “rabugem de cachorro molhado”. 

- Uma zoada retada. Não tem vento... É abafado, 
quente, quero sair daqui! Que viagem! 

Pedimos calma a ele e que nos descrevesse suas sensações durante 
aquele passeio. Ele falou o seguinte: 

- Rapaz... Acho que todo mundo ta olhando. 

- Muita gente passando. 

- Tinha gente correndo. 

- O cheiro é brabo! 

- No início estava mais fresco, depois ficou quente e 
depois mais quente e escuro... No começo não fedia tanto, 
mas teve uma parte que acho que foi o banheiro... Tava 
podre. 

- Tava mais escuro ainda e abafado... Parece um tubo 
grande de esgoto... e essa zoada?! 

Durante o período que esteve no subsolo, G. permaneceu 
abaixado e não se mexeu pra não tocar em nada. Ficou tão preso à 
idéia de estar num esgoto que não se deu conta do movimento que 
estava em volta. Só ao final foi que nós dissemos a ele que podia ficar 
de pé, e que ele então percebeu o som mais próximo dos ônibus, das 
pessoas. Quando retirou a venda e viu que estava no subsolo, ficou 
bastante surpreso. 

Voltamos para o primeiro piso e durante o percurso, em meio 
as brincadeira eles colocaram coisas como: 

- É diferente mesmo... Sem ta vendo é bem difícil! 

- Parece que é mais sujo. 

- Dá medo porque a gente não sabe pra onde está indo. 
Os garotos se mostravam bastante surpresos, dizendo não 

entender como os cegos conseguem andar sozinhos (há uma escola 
de cegos próxima a estação da Lapa). 

Diziam também que a Estação da Lapa é ótima, que gostam 
muito do local, mas que precisa melhorar muita coisa ainda por lá. 
Chamavam nossa atenção para o fato de ter muito roubo e que a 
noite é bem mais perigosa. 

Sobre a construção do futuro metrô, acham que este pode 
melhorar ou piorar as coisas na Lapa, dependendo das ações que o 
governo irá implementar em toda a área. 
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- Tudo ficou mais forte. (Repetiu mais uma vez 
um dos garotos) 

Conversamos um pouco mais com os garotos ao passo que nos 
despedíamos e íamos embora. 
 
4 CONCLUSÃO 
 

A disciplina Fenomenologia da Paisagem nos proporcionou 
novas experiências metodológicas e a certeza de que é possível pensar 
em outras formas de planejarmos nossas cidades. 

A leitura dos precursores da Fenomenologia com os quais 
trabalhamos nos ensinou a nos relacionarmos com os nossos objetos 
numa outra perspectiva que não aquela que toma o fenômeno como 
algo dado e, por isso mesmo de difícil transformação. A 
fenomenologia inaugura uma nova realidade. 

Seja no caráter subversivo em criar outras realidades dado à 
imaginação por Gaston Bachelard, sejam nas potencialidades do 
corpo humano trabalhadas por Merleau-Ponty, ou mesmo na ruptura 
com “assombrações metafísicas” que dariam aos fenômenos mistérios 
inapreensíveis pela consciência presente em todos os autores 
trabalhados, surge uma nova forma de elaborarmos o mundo comum. 

Os exercícios propostos pelos colegas juntamente com o 
professor da disciplina nos prepararam para irmos à Estação da Lapa 
despidos de qualquer idéia pré-formulada sobre os significados do 
lugar às pessoas que o experimentam diariamente. Exercício difícil, 
mas necessário! 

Com esses garotos aprendemos quão difícil é se debruçar sobre 
esse emaranhado de emoções para entender como um local repleto de 
problemas de ordem físico-estrutural, de insalubridade e poluição de 
toda ordem, pode ser o mesmo local que “é da hora”, que “é massa”! 

A discussão de onde termina a dimensão material e objetiva e 
onde se iniciam os anseios subjetivos, os sentimentos de 
pertencimento e de zelo pelos espaços de vivência são, talvez, as 
principais contribuições do presente artigo. 

Concluímos com outro autor que não foi foco central da 
disciplina nem tampouco é um “fenomenólogo nato”. Deixamos por 
fim uma provocação de Henri Lefebvre (1991, p. 127) que indaga: 
“Por que o imaginário acarretaria fatos apenas fora do real, em lugar 
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de fecundar a realidade? Quando o pensamento se perde no e pelo 
imaginário, é porque esse imaginário é manipulado”. 
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RESUMO 
O presente artigo objetiva analisar a renda da terra, referenciando-se 
nos escritos marxianos, em que a mesma é tratada como uma 
construção social, advinda de relações puramente objetivas da 
organização produtiva dos homens. Isso significa que a renda da terra 
é resultado da contração de determinadas relações sociais de 
produção em um determinado período histórico, cuja origem, 
antecede a emergência da sociedade capitalista, muito embora, seja o 
embrião do desenvolvimento do capitalismo no campo. A expansão 
do comércio e o progressivo assalariamento dos trabalhadores, nas 
antigas terras feudais, atuaram como condicionantes para a 
transformação capitalista das formas primitivas de extração da renda 
da terra, configurando-se, portanto, como um tributo cobrado a toda 
sociedade pela disponibilização da propriedade privada do solo para o 
cultivo. Assim, a renda capitalista da terra: renda diferencial I e II; 
renda absoluta e; renda de monopólio não se realiza sem o embate 
e/ou pactuação entre proprietários fundiários e capitalistas 
arrendatários pela apropriação do lucro originado do monopólio 
sobre a terra.               
Palavras-chave: capitalismo e renda da terra. 

 
ABSTRACT  
The present article aims to analyze the income from the field, being 
referred in Marx writings, in which the same is treated as a social 
construction, result of relationships purely objectives of the men's 
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productive organization. That means that the income from the field is 
result of the contraction of certain social relationships of production 
in a certain historical period, whose origin, precedes the emergency of 
the capitalist society, although, it is the embryo of capitalism 
development in the field. The expansion of the trade and the workers' 
progressive payment, in the old feudal lands, acted as conditioners for 
the capitalist transformation from the primitive ways of extraction of 
the income from the field, being configured, therefore, as a collected 
tribute from the whole society for the disponibilization of the private 
property of the soil for the cultivation. Like this, the capitalist income 
of the field: differential income I and II; absolute income and; 
monopoly income does not take place without the collision and/or 
pacts between proprietors and capitalist workers for the appropriation 
of the originated profit of the monopoly on the field. 
Key-words: capitalism and income from the field. 

 
RESUME 
Cet article objective analyser le revenu de la terre, en se référant aux 
écrits de Marx, dans lequel elle est traitée comme une construction 
sociale, résultante des rélations purement objectives de l’organisation 
productive des hommes. Cela signifie que le revenu de la terre est le 
résultat de la contraction de certaines relations sociales de production 
dans une période historique particulière, dont l’origine est antérieure à 
l’émergence de la société capitaliste, cependant, est l’embryon du 
développement capitaliste dans le champ. L’expansion du commerce 
et le progressive paiement en salaire dês travailleurs, dans les 
anciennes terres féodales, ont agi comme des contraintes à la 
transformation capitaliste de formes primitives de l’extraction de 
revenu de la terre, en se réglant, par conséquent, comme une taxe 
perçue à toute la société pour la fourniture de la propriété privée des 
terres pour la culture. Ainsi, le revenu capitaliste de la ter: revenu 
différentiel I et II; revenu absolu et; revenu de monopole ne se 
execute que avec le choc et/ou les accords entre locateurs et les 
locataires capitalistes pour l’appropriation du profit provient du 
monopole sur la terre. 
Mots-clé: capitalisme et revenu de la terre.     
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O capitalismo, enquanto modo de produção gerador de 
mercadorias investidas de mais-valor, surge através de um processo 
combinado de alterações no campo e na cidade, que engendram 
novas relações sociais de produção, a saber: a permanência da 
propriedade privada, assalariamento dos trabalhadores – que 
assumem a condição de força de trabalho, meros vendedores de sua 
única mercadoria: capacidade de trabalhar – e a atuação já bastante 
conhecida do Estado classista, de mediador dos conflitos sociais, 
dessa vez, dando suporte ao capital1 em mais uma de suas investidas 
exploratórias sobre o trabalho.   

 
[...]O sistema capitalista pressupõe a dissociação 
entre os trabalhadores e a propriedade dos meios 
pelos quais realizam o trabalho. Quando a 
produção capitalista se torna independente, não 
se limita a manter essa dissociação, mas a 
reproduz em escala cada vez maior. O processo 
que cria o sistema capitalista consiste apenas no 
processo que retira ao trabalhador a propriedade 
de seus meios de trabalho, um processo que 
transforma em capital os meios sociais de 
subsistência e os de produção e converte em 
assalariados os produtores diretos. A chamada 
acumulação primitiva é apenas o processo 
histórico que dissocia o trabalhador dos meios 
de produção. É considerada primitiva porque 
constitui a pré-história do capital e do modo de 
produção capitalista (MARX, 2005: p. 828). 

   

                                                 
1
 É importante ressaltar que compreende-se o capitalismo como uma das formas 

variantes em que se realiza o capital. Sem sombra de dúvidas, é uma estrutura de 

relações mais avançada, tendo em vista que sob o capitalismo se verifica, conforme já 

citado, a generalizada socialização do trabalho assalariado e a subsunção real do 

trabalhador ao capital. Portanto, identifica-se o capital, enquanto processo ininterrupto 

de produção de valorização do valor, que encontra na formação de relações 

hegemônicas capitalistas seu espaço fértil. Mészaros (2002) ao analisar o capital afirma 

que o mesmo é um sistema sócio-metabólico de teor incontrolável, que atingiu uma 

dimensão sem precedentes na história, uma vez que faz prevalecer seus interesses em 

toda produção social da vida.      
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Marx relata que o surgimento do modo de produção capitalista 
teve como condicionante, as significativas mudanças nas relações 
sociais produtivas, que iniciaram ainda no sistema feudal: o 
trabalhador torna-se alheio ao acesso direto a terra, como a qualquer 
instrumento de produção – proletarizando-se no campo e nas 
atividades industriais da cidade; e o solo, que já era de domínio 
absoluto do senhor feudal, transforma-se em um meio de produção 
destinado a acumulação de capital. “Conquistaram o campo para a 
agricultura capitalista, incorporaram as terras ao capital e 
proporcionaram à industria das cidades a oferta necessária de 
proletários sem direitos” (MARX, 2005: p. 847).     

Notavelmente o Estado participou dessa transição, 
contribuindo com a institucionalização e legitimação dos atos 
violentos de expropriação dos produtores imediatos e/ou de suporte 
para a viabilização da exploração do capital sobre o trabalho.  

 
Foi assim que a população dos campos 
violentamente expropriada e reduzida à 
vagabundagem, ficou submetida à disciplina que 
exige sistema assalariado[...]. A nascente 
burguesia nada poderia sem intervenção 
constante do Estado, do qual se serve para 
regular o salário, isto é, para rebaixá-lo a um 
nível conveniente, para prolongar a jornada de 
trabalho e manter o trabalhador no grau 
desejado de dependência. É esse um momento 
essencial da acumulação primitiva (MARX, 1964: 
p. 64 e 65).   

          
Não há uma unanimidade sobre o lócus espacial, nem muito 

menos acerca do fator decisivo para a conquista da hegemonia 
capitalista enquanto modo de produção2. A despeito dessas 

                                                 
2
 Durante décadas vários marxistas se debruçaram sobre o período da transição 

do regime feudal para o capitalismo. Uma divergência que chama a atenção na 

década de 1950 é a polarização entre Maurice Dobb e Paul Sweezy. Enquanto o 

primeiro buscava na mudança da relação estabelecida entre senhores feudais e 

camponeses o ponto de apoio necessário para a explicação da transição; o outro 

esforçava-se em demonstrar que a expansão comercial foi decisiva para por em 

dissolução o feudalismo. “A questão central era onde situar o motor da transição 

do feudalismo para o capitalismo. Deveria a causa primaria da transição ser 

buscada nas relações constitutivas básicas do feudalismo. Ou teria o motor 
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divergências é necessário entender que as transformações que se 
processam no campo e na cidade fazem parte de uma totalidade, 
devendo ser analisadas como cenários de um mesmo processo cuja 
materialização relaciona-se contraditoriamente.   

Todavia os desdobramentos sócio-espaciais da subordinação da 
produção material aos ditames do capital também poderão ser vistos 
– sob um regime diferente – no campo. Este não ficará imune à 
expansão do capital, adentrando suas entranhas e subordinando-o de 
modo formal e/ou real a seus propósitos. Segundo Marx, 

 
[...] o modo capitalista de produção domina, 
além da atividade fabril, a agricultura, isto é, que 
esta é explorada por capitalistas que de saída só 
se distinguem dos demais capitalistas pelo setor 
em que aplicam o capital e o trabalho assalariado 
mobilizado por esse capital.[...] A suposição de o 
modo capitalista de produção se ter apoderado 
da agricultura implica que ele domina todas as 
esferas da produção e da sociedade burguesa [...] 
(Ibid, 2008: p. 823).  

 
Ou seja, o capitalismo, como condição de sua expansão, 

procura subordinar a agricultura aos imediatos desejos do capital, 
reconstruindo uma relação social no campo que permita a 
permanência da propriedade privada da terra, divorciando-a do uso 
exclusivo para a consumação do trabalho, ao tempo que a explora, 
diretamente, sob o regime de assalariamento ou coexiste, ora 
conflitando, ora pactuando com o proprietário fundiário, que exige o 
pagamento de um tributo para o uso da terra. 

 
O monopólio da propriedade da terra é 
pressuposto histórico e fica sendo base 
constante do modo capitalista de produção, 
como de todos os modos anteriores que se 
fundamentam de uma forma ou de outra na 
exploração das massas. Mas a forma de 
propriedade fundiária que o sistema capitalista 
no início encontra não lhe corresponde. Só ele 

                                                                                                              
principal sido externo a essas relações, situando-se na expansão do comércio” 

(WOOD, 2001: p. 37).    
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mesmo cria essa forma, subordinando a 
agricultura ao capital (MARX, 2008: p. 826). 

 

O pagamento de um tributo ao proprietário para uso da sua 
terra, constitui a renda da terra e “qualquer que seja a composição ou 
a fonte desse tributo, tem ele de comum com a renda fundiária 
propriamente dita este traço: o monopólio sobre um pedaço do globo 
terrestre capacita o intitulado proprietário para cobrar, impor o 
gravame” (Marx, 2008: p. 834). 

A renda fundiária não emerge do desenvolvimento capitalista, 
em modos de produção anteriores é possível registrar sua presença, 
como no feudalismo, onde a renda em produto era prática corrente 
entre a nobreza e o campesinato. Marx (2008) apresenta três formas 
de obtenção de renda em relações não-capitalistas: renda em trabalho, 
renda em produto e renda em dinheiro. A renda materializada com o 
trabalho realiza-se, sobretudo, na subordinação camponesa aos 
compromissos servis nos domínios senhoriais. Ela é a forma mais 
simples da renda e se estabelece através dos dias de trabalho 
obrigatório em terras do senhor, onde toda a produção acumulada, 
nesse tempo de trabalho, lhe é entregue gratuitamente. Segundo Marx 
(2008) nesse tipo de relação, a renda e a mais-valia se equivalem, pois 
o trabalho excedente não pago é, em sua totalidade, entregue ao 
proprietário da terra. 

 
A renda resulta diretamente de o senhor da terra 
apropriar-se dispêndio excedente da força de 
trabalho, e o produtor imediato não lhe paga 
outra renda. Aí a mais-valia e a renda são 
idênticas, a mais-valia aparece ainda palpável na 
forma de trabalho excedente, sendo evidentes as 
condições naturais ou os limites da renda por 
serem os do próprio trabalho excedente 
(MARX, 2008: p. 1049). 

 

A outra forma de renda, em produto, pressupõe a concessão de 
parte do resultado do trabalho do produtor imediato ao proprietário 
da terra, seja ele o senhor feudal ou o Estado. Em sua essência 
econômica ainda continua a ser trabalho excedente não pago tal qual a 
renda em trabalho, portanto, a mais-valia também se identifica com a 
renda, não havendo possibilidade de distingui-los.  
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Marx (2008) destaca algumas diferenças importantes quanto à 
renda em trabalho. A primeira é que a renda em produto supõe um 
estado de desenvolvimento do trabalho superior, não sendo mais 
necessária a coerção direta pela força física, mas apenas, o rigor da lei. 
Na renda em produto, já não se verifica mais, a imperiosa obrigação 
de deslocar-se para o trabalho em terras do proprietário para a 
execução do trabalho excedente. Dessa forma, não se apresentam, tão 
evidentes, o trabalho necessário e o trabalho não-pago. Há de se 
ressaltar, que o produtor direto, nesse tipo de renda, dispõe de mais 
tempo para dedicar-se a sua produção, para além das necessidades 
imediatas, o que contribui para o aumento das diferenças econômicas 
entre os mesmos. 

A renda não-capitalista, analisada por Marx, é a renda em 
dinheiro. É a forma de renda embrionária da renda capitalista. Nela, 
os produtores imediatos terão que converter o produto excedente em 
dinheiro, obrigando-os a libertar-se do casulo para relacionar-se com 
o comércio. Portanto, ela “supõe desenvolvimento já considerável do 
comércio, da indústria urbana, da produção mercantil em geral e por 
conseguinte da circulação monetária” (MARX, 2008: p. 1053). 

       Em sua forma simples, não se estabelece diferença de 
maior envergadura com as formas de renda anteriores, pois 
considerando a inexistência de trabalho assalariado, o próprio 
produtor direto responsabiliza-se pela produção e venda do produto a 
fim de honrar seu compromisso com o proprietário fundiário. Por 
isso a mais-valia continua a ser equivalente da renda.  

 
Na forma pura, essa renda, como a renda-
trabalho e a renda-produto, não constitui 
excedente sobre o lucro. Por definição absorve-
o. Quando ele surge de fato ao lado dela, 
configurando fração especial do trabalho 
excedente, a renda-dinheiro continua sendo, 
como o eram as formas anteriores, o limite 
normal desse lucro embrionário que só tem 
força para desenvolver-se na medida em que é 
possível explorar trabalho próprio e alheio que 
sobe após a prestação do trabalho excedente 
representado na renda-dinheiro (MARX, 2008: 
p. 1054).           
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Nesse sentido, a renda-dinheiro não se estabelece, a priori, em 
relações tipicamente capitalistas. Sua existência permitiu uma 
possibilidade de auferição de lucro por parte dos produtores 
imediatos, em razão da obrigação ordinária de comerciar o resultado 
de seu trabalho, mas sem extinguir a imediata coincidência da mais-
valia com a renda. Porém, Marx (2008) evidencia a peculiar 
capacidade da renda-dinheiro de transformar as antigas relações 
baseadas nos costumes, em relações puramente monetárias e, dessa 
forma, contribuir para a dissolução das formas de renda pré-
capitalistas. Assim a renda-dinheiro é decisiva para a penetração de 
relações nitidamente capitalistas no campo, na medida em que os 
proprietários fundiários expulsam os antigos camponeses e, portanto, 
desfazem a forma tradicional de extração da renda, emergindo a renda 
capitalista, em cuja qual, passam a contar com os capitalistas-
arrendatários. 

 
Quando a renda assume a forma de renda-
dinheiro, e a relação entre camponês que paga 
renda e proprietário da terra, a forma contratual 
(transformação que só é possível em certo nível 
elevado de desenvolvimento do mercado 
mundial, do comércio e da manufatura), a terra 
passa necessariamente a ser arrendada a 
capitalistas, que até então estavam fora do 
domínio rural. Eles trazem para o campo e para 
a agricultura o capital obtido nas cidades e o 
modo capitalista de produção capitalista de 
produção já desenvolvido na economia urbana: 
o produto que se gera é mercadoria apenas e 
simples meio de extorquir mais-valia (MARX, 
2008: p. 1055 e 1056). 

  

Em suma, pode-se definir que, para Marx, a renda fundiária – 
em qualquer de suas formas – “tem como denominador comum ser a 
forma econômica em que se realiza a propriedade fundiária, [...] a 
renda da terra pressupõe a propriedade fundiária, que haja a 
propriedade privada de determinadas parcelas do globo terrestre” 
(Marx, 2008: p. 845). Assim, 

 
[...] tanto faz que o proprietário seja a pessoa que 
representa a comunidade como na Ásia, Egito 
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etc., ou que a propriedade fundiária seja mero 
acessório do direito de propriedade de 
determinadas pessoas sobre as pessoas dos 
produtores diretos, como na escravatura e na 
servidão, ou que não-produtores detenham a nua 
propriedade privada da natureza, mero título de 
propriedade sobre o solo, ou finalmente que se 
trate de uma relação com o solo, como se dá 
com colonos e pequenos proprietários 

camponeses[...] (MARX, 2008: p. 845).    
 

Para a concretização do modo capitalista na agricultura é 
condição-primeira o assalariamento dos camponeses expropriados, 
através da sistemática retirada de valor de seu trabalho adicional. 
Essas condições não se estabelecem tão facilmente para o 
empreendedor capitalista, antes é preciso estabelecer um contrato 
com o proprietário fundiário, que supere os obstáculos à exploração 
livre capitalista. É preciso, portanto, comprometer-se com o dono da 
terra a lhe pagar, rigorosamente, uma renda pelo uso da mesma. 

 
A condição prévia do modo capitalista de 
produção, portanto, é esta: os agricultores 
efetivos são trabalhadores agrícolas, empregados 
por um capitalista, o arrendatário, que explora a 
agricultura como campo particular de aplicação 
de capital, como investimento se seu capital 
numa esfera particular de produção. Esse 
capitalista arrendatário paga ao proprietário das 
terras, ao dono do solo que explora, em prazos 
fixados, digamos, por ano, quantia 
contratualmente estipulada (como o prestatário 
de capital-dinheiro paga determinado juro) pelo 
consentimento de empregar seu capital nesse 
campo especial de produção. Chama-se essa 
quantia de renda fundiária, e tanto faz que seja 
paga por terra lavradia, ou por terreno de 
construção, mina, pesca, florestas etc. (MARX, 
2008: p. 827) 

 

Desse modo, a renda-dinheiro, sob relações sociais baseadas na 
produção do valor-mercadoria, passa a ser tributo cobrado pelo 
proprietário da terra, fracionando a mais-valia obtida com o trabalho 
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excedente assalariado, controlado pelo arrendatário-capitalista. “A 
renda deixa de ser a forma normal da mais-valia[...] para reduzir-se a 
sobra desse trabalho excedente, a qual aparece depois de deduzida a 
parte de que se apropria o explorador capitalista sob a forma de 
lucro” (MARX, 2008: p. 1056). 

 Ressalte-se que a particularidade da renda fundiária, na vigência 
do modo capitalista de produção, não está em sua imediata identidade 
com as mercadorias portadoras de mais-valor que circulam para a 
realização do capital. Mas em sua capacidade de onerar toda a 
sociedade, na medida em que se realiza através da cobrança de um 
tributo pela disponibilização do solo para cultivo, uma sobra acima do 
lucro do capitalista individual, que este aufere na venda das 
mercadorias. 

 
Não constitui característica peculiar da renda 
fundiária a circunstância de os produtos agrícolas 
se tornarem valores e se desenvolverem como 
tais, e a de os produtos não-agrícolas os 
confrontarem como mercadorias, ou a de eles se 
desenvolverem como expressões particulares do 
trabalho social. A característica peculiar consiste 
em que, com as condições em que os produtos 
agrícolas se desenvolvem como valores 
(mercadorias) e com as condições em que se 
realizam esses valores, desenvolve-se o poder do 
proprietário fundiário de apropriar-se de porção 
crescente desses valores criados sem 
interferência dele, e porção crescente da mais-
valia se transforma em renda fundiária (MARX, 
2008: p. 851). 

 

Nesse sentido compreende-se a renda fundiária, enredada no 
modo capitalista de produção, como um produto em dinheiro, 
retirado do trabalho excedente. Isso significa que a parte da mais-valia 
extraída dos trabalhadores é destinada ao proprietário fundiário. Para 
Marx, 

 
Toda renda fundiária é mais-valia, produto de 
trabalho excedente. Na forma menos 
desenvolvida, é diretamente produto excedente, 
a renda natural. Mas, no modo capitalista de 
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produção, a renda fundiária é sempre sobra 
acima do lucro, acima da fração do valor das 
mercadorias, a qual por sua vez consiste em 
mais-valia (trabalho excedente) (Ibid, 2008: p. 
846).               

 
Como o monopólio da terra pertence ao proprietário rentista, 

sobra ao capitalista duas possibilidades – se desejar explorar 
diretamente o solo para criação de mais-valor –: adquirir a terra, o que 
nem sempre é possível, pois o preço da terra varia de acordo com a 
capacidade de renda que a mesma pode oferecer; ou arrendar a terra 
por prazo previamente determinado. Obviamente essa segunda opção 
implica pagar a renda da terra ao proprietário. A despeito dessa 
obrigação, o capitalista assume a responsabilidade, na expectativa de 
usufruir ao máximo do que o solo pode permitir, no tempo estipulado 
contratualmente. Sendo assim, contrata a força de trabalho e reveste o 
solo de investimentos de capital constante (maquinarias, adubos e 
fertilizantes químicos, pesticidas, etc.), a fim obter a máxima 
produtividade possível e, assim, potencializar o lucro médio de forma 
a diminuir o ônus ordinário do pagamento da renda da terra.  

É nesse momento que se descortinam as vantagens pertinentes 
ao exercício da condição de proprietário fundiário. Este procura 
construir uma relação com o arrendatário capitalista, onde consiga, 
sem o mínimo de investimento de capital (seja ele fixo ou variável), 
aumentar seu patrimônio. Dessa forma, nos contratos, exige renda-
dinheiro com valores exorbitantes, além de obter o legado deixado 
pelos trabalhadores agrícolas, sob a batuta do arrendatário capitalista, 
ou seja, todo o acúmulo de capital fixo na terra. Por isso, o capitalista 
que se propõe a arrendar a terra, prefere compactuar com o 
proprietário fundiário períodos breves, de forma a retirar da terra, 
com o investimento de capital básico, tudo o que o solo pode ofertar. 

  
[...] O arrendatário faz todos os investimentos de 
caráter mais ou menos transitório, exigidos na 
agricultura pelos processos normais de 
produção.[...] O arrendatário também fornece 
em parte e em certos ramos, muitas vezes, 
totalmente, os capitais fixos de caráter mais 
durável, que levam mais tempo para se desgastar 
e são incorporados à terra. Mas, logo que se 
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vence o prazo de arrendamento – e esta é uma 
das razões por que com o desenvolvimento da 
produção capitalista o proprietário da terra 
procura encurtar o mais possível o prazo do 
arrendamento –, as melhorias incorporadas ao 
solo passam a pertencer ao proprietário dele, 
como acidente inseparável da substância, o solo. 
Ao fazer novo contrato de arrendamento, o 
proprietário acrescenta à renda fundiária 
propriamente dita o juro pelo capital 
incorporado à terra, alugue-a ao arrendatário que 
fez as melhorias ou a outro (MARX, 2008 p. 828 
e 829). 

 

Destarte, o arrendatário capitalista “evita todas as melhorias e 
dispêndios de que não pode esperar completo reembolso durante o 
prazo de arrendamento” (MARX, 2008: p. 829). Para o proprietário 
da terra são altamente vantajosas as condições estabelecidas, pois, 
ainda que não se faça melhorias de caráter mais duradouro no solo, 
basta, apenas, os cuidados basilares para seu uso indeterminado por 
longos anos. Isso significa que, diferentemente da produção 
industrial, onde a sua existência deve-se a conjugação de considerável 
investimento de capital constante – portanto, valor que não gera 
mais-valor, com prazo de vida útil determinado, à disposição da força 
de trabalho contratada – a terra, sendo devidamente preservada e sob 
condições normais de produção, produz indefinidamente. 

 
O capital fixo empregado em maquinas etc., ao 
invés de melhorar com o uso, se desgasta. Em 
virtude de novas invenções podem ser 
acrescentados à maquina certos melhoramentos, 
mas ela só pode piorar, supondo-se o 
desenvolvimento da produtividade. Com o 
desenvolvimento mais rápido da produtividade, 
a velha maquinaria toda tem de substituir-se por 
nova, mais eficiente, de reduzir-se a ferro velho. 
A terra, ao contrario, adequadamente tratada, 
melhora sem cessar (MARX, 2008: p. 1033). 

 

A terra, per si, não é capital, pois não é resultado do trabalho 
humano, embora, sobre ela, possa recair todo o acúmulo científico 
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que a humanidade conseguiu adquirir, ou seja, o conjunto da técnica e 
da tecnologia possível num determinado tempo histórico. Sendo 
assim, como não é resultado do trabalho humano, não tem valor, mas 
tem preço. Este, não é homogêneo, variando de acordo com as 
qualidades imanentes ao solo que, potencialmente, podem gerar 
renda. O preço da terra, enfim, está inexoravelmente associado a sua 
capacidade de oferecer renda. Mas, é preciso ressaltar, que as 
benfeitorias sobre o solo também incrementam seu preço, daí ser 
vantajoso para o proprietário fundiário todo acúmulo de trabalho 
preso a terra, no término do contrato de arrendamento, pois o 
contabilizará na venda ou no próximo arrendamento. Conforme 
(KAUTSKY, 1986: p. 79) o “[...] preço de um estabelecimento 
agrícola depende de outros fatores além da renda fundiária; também 
deve ser considerado, ainda, o capital real[...]. Referimo-nos aqui às 
construções, às instalações, ao inventario vivo e morto”.  

Marx (2008) divide a renda capitalista em três: renda diferencial 
I e II, renda absoluta e renda de monopólio. Em sua analise da renda 
diferencial I, parte do legado deixado pelo economista clássico, David 
Ricardo, que definiu a renda como oriunda dos investimentos de igual 
teor de capital, que produzem quantidades diferenciadas de produtos. 
Na interpretação marxiana, deve-se acrescentar a esta definição de 
Ricardo que, embora a renda seja proveniente de investimentos iguais 
de capital com resultados diferentes, ela somente se configura 
enquanto renda fundiária diferencial (lucro suplementar), se tais 
investimentos de capital forem aplicados em áreas iguais da terra. Nas 
palavras de Marx, o 

 
[...]lucro suplementar, se normal, se não é 
oriundo de ocorrências fortuitas do processo de 
circulação, sempre se revela diferença entre 
produtos de duas quantidades iguais de capital e 
trabalho, e esse lucro suplementar se converte 
em renda fundiária, quando duas quantidades 
iguais de capital e trabalho se aplicam em 
extensões de terras iguais, com resultados 
desiguais ( Ibid, 2008: p. 867). 

    

A renda diferencial I está diretamente vinculada à fertilidade e a 
localização da terra, basicamente, muito embora, também seja 
produzida pela heterogênea distribuição dos impostos, desigualdades 
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no desenvolvimento da agricultura, além da desigual repartição do 
capital a ser investido na terra pelos arrendatários capitalistas. Estas 
podem se apresentar de forma proporcionalmente inversa, em 
determinadas ocasiões.  

A fertilidade, embora seja um atributo natural encontrado de 
forma variada no solo, pode ser obtido com investidas de capital que, 
adequadamente, corrijam potenciais defeitos inerentes às 
propriedades naturais do solo, como a acidez ou a maior propensão 
para a erosão. O fato é que mesmo um solo não tão fértil, pode em 
circunstancias determinadas fornecer renda. Isso acontece porque na 
agricultura capitalista, diferente da produção industrial, não é o 
trabalho abstrato socialmente necessário em condições normais de 
produção que rotula o valor da mercadoria, mas o preço médio de 
produção do pior terreno. É aí que se estabelece a renda diferencial, 
pois, ainda que o terreno imediatamente superior ao mesmo, produza 
a mesma quantidade de mercadorias, sob o mesmo suporte de capital 
fixo a um custo unitário menor, o estabelecimento do preço 
acompanhará fielmente o preço do produto do pior solo. Significa 
dizer que o excedente entre o custo de produção geral regulado pelo 
pior solo e o custo individual dos terrenos de qualidade superior dá 
origem a renda diferencial I. 

 
A renda diferencial decorre da diferença 
existente, em cada etapa determinada do 
desenvolvimento da agricultura, na fertilidade 
natural das terras [...]; por conseguinte, da 
quantidade limitada das melhores terras e da 
circunstancia de capitais iguais terem de ser 
aplicados em solos desiguais, isto é, que 
proporcionem rendimento desigual para o 
mesmo emprego de capital (MARX, 2008: p. 
877). 

 

Como a terra pertence ao proprietário fundiário essa diferença 
(lucro suplementar) é absorvida por seus desejos parasitários. Ou seja, 
por ser detentor de solo com propriedades naturais excepcionais ou 
até, ligeiramente superior ao pior solo, credencia-se a arrendar sua 
terra, sob a condição do capitalista transferir-lhe todo excedente 
conquistado com a diferença entre o preço individual e o preço geral 
de produção. Marx exemplifica o caso da queda d’água, onde a 
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mesma se configura como uma vantagem natural de uma propriedade 
em comparação com a outra. Tal vantagem pode proporcionar um 
barateamento do custo da produção individual da mercadoria, 
aumentando, excepcionalmente, a diferença do preço médio de 
produção, portanto, elevando a renda diferencial I – o lucro 
suplementar, obtido no seio da produção capitalista. 

 
Imaginemos agora as quedas-d’agua, com o solo 
a que pertencem, nas mãos de pessoas tidas por 
titulares desses trechos do globo terrestre, por 
proprietários de terra. Essa propriedade exclui 
que o capital se empregue na queda-d’agua e a 
utilize. Os proprietários podem permitir ou 
impedir que seja utilizada. Mas o capital não 
pode, por si mesmo, criar a queda-d’agua. O 
lucro suplementar, oriundo do emprego da 
queda-d’agua, não provém por isso do capital, 
mas da aplicação pelo capital de uma força 
natural monopolizável e monopolizada. Nessas 
condições, o lucro suplementar se converte em 
renda fundiária, isto é, cabe ao proprietário da 
queda-d’agua (MARX, 2008: p. 861).  

 
A respeito da renda fundiária I, obtida pela localização 

privilegiada, é mister colocar que assim como o pior solo regula o 
preço de produção da mercadoria, a terra de pior localização também 
servirá como preço médio. Todavia, como destacado por Marx 
(2008), o avanço no desenvolvimento das forças produtivas da 
sociedade, a exemplo de novas e eficientes vias de comunicação e 
transporte, enfraquece o poder de decisão da renda diferencial 
baseada na localidade, muito embora, crie, contraditoriamente, novas 
diferenças espaciais, na medida em que o capital pode deslocar-se 
mais facilmente.  

 
[...] o progresso da produção social atua no 
sentido de anular a localização como causa da 
renda diferencial, criando mercados locais ou 
facilitando a localização com meios de 
comunicação e de transportes; mas por outro 
lado, acentua as diferenças as diferenças na 
localização das terras, ao separar a agricultura da 
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manufatura, ao formar grandes centros de 
produção, ao mesmo tempo abandonando 
relativamente o campo (MARX, 2008: p. 869).   

 

A renda diferencial II provém basicamente dos investimentos 
adicionais de capital no solo. É importante registrar que esta tem 
como pressuposto a renda diferencial I, uma vez que os solos se 
distribuem pela superfície terrestre com qualidades químicas 
heterogêneas e localização distinta. Conforme Marx, 

 
A base e o ponto de partida, no domínio 
histórico ou considerando-se o movimento dela 
em cada época particular, é a renda diferencial I, 
isto é, o cultivo simultâneo, paralelo, de vários 
tipos de solo com fertilidade e localização 
diversas; por conseguinte, o emprego 
simultâneo, paralelo, de partes distintas da 
totalidade do capital agrícola em áreas de 
qualidade diferente (Ibid, 2008: p. 897). 

 

A essência da renda diferencial II é que teremos de tamanho 
equivalente, som solos de qualidade diferente, recebendo 
investimentos desiguais de recursos na forma de capital, o que tende a 
elevar o produto adicional (e, portanto, o lucro suplementar).  

A partir da análise de Marx, Oliveira (1995) explica que as 
causas da renda diferencial são três, sendo que as duas primeiras 
(provenientes da renda diferencial I, como a fertilidade e a 
localização) independem de capital investido). Porém é preciso que se 
faça uma correção. Conforme Marx (2008), todo e qualquer solo 
precisa de capital para ser colocado em movimento, mesmo o pior 
solo a renda diferencial simples, ou seja, na renda diferencial I. Sendo 
assim, o que diferencia, basicamente, a renda diferencial I da II é que 
esta ultima é obtida pelo resultado de emprego adicional de capital no 
solo, com fertilidade igual ou diversa dos demais, o que eleva o 
potencial de auferição do lucro suplementar. Nas palavras de Marx, 

 
Nenhum solo produz sem emprego de capital. 
Mesmo quando se trata da renda diferencial 
simples, da renda diferencial 1, quando se diz 
que 1 acre de A, do solo regulador do preço de 
produção, proporciona tanto de produto a tal 
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preço, e que os solos de melhor qualidade B, C, 
D fornecem tanto de produto diferencial e por 
conseguinte tanto de renda em dinheiro ao preço 
regulador, supõe-se sempre que se emprega 
determinado capital considerado normal nas 
condições dadas de produção. É como na 
indústria onde cada ramo industrial exige 
determinado mínimo de capital para poder 
fabricar mercadorias ao preço de produção (ibid, 
2008: p. 937). 

 

Como as mudanças na composição orgânica do capital na 
agricultura não acontecem com a mesma velocidade e abrangência 
que na indústria é possível observar a obtenção de um lucro 
suplementar mais duradouro com investimentos sucessivos de capital 
adicional. Marx (2008) traz como exemplo o camponês, que 
inexoravelmente preso a condições materiais que o desabilita a 
acompanhar no mesmo ritmo o limiar do desenvolvimento produtivo, 
permite ao arrendatário capitalista ter sobrelucros mais prolongados 
do que teria na concorrência industrial. Segundo Kautsky, 

 
Na indústria, o lucro proveniente de condições 
mais favoráveis de produção constitui sempre 
um fenômeno excepcional e transitório. Na 
agricultura, pelo contrario, a situação é bem 
diversa com referencia ao lucro extra 
proveniente da produtividade desigual e dos 
tipos diversos de solo. Essa produtividade 
diversa é o resultado de condições naturais e 
constitui uma grandeza especifica e determinada 
dentre as condições técnicas existentes. Mesmo 
admitindo que todas as outras condições de 
produção sejam perfeitamente idênticas para os 
diversos agricultores, as diferenças qualitativas 
do solo continuam existindo. Por isso a renda 
fundiária, não se iguala ao lucro extra da 
indústria; não constitui um fenômeno 
passageiro, mas duradouro (ibid, 1986: pág. 68). 

 

Nesse sentido percebe-se como os capitalistas com grande 
acúmulo de capital podem se aproveitar dessa condição privilegiada 
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por dispor da possibilidade de selecionar os solos portadores de 
fertilidade natural superior, aplicando-lhes reiterados investimentos.  

A renda diferencial I e II é produto da concorrência capitalista. 
Assim, ainda que se estatize a terra, sua origem continuará inabalada, 
tendo em vista que as condições objetivas do solo – fertilidade natural 
e localização – amalgamados à sociedade produtora de mais-valor, 
permanecerão sendo atributos para a auferição de lucro suplementar. 
“Portanto a renda diferencial resulta do caráter capitalista da 
produção, ou seja, ela continuaria a existir se o solo fosse 
nacionalizado” (OLIVEIRA, 1995: p. 75).   

A renda absoluta deriva do monopólio da terra exercido pelos 
proprietários fundiários, sendo obtida a partir da elevação dos preços 
de produção das mercadorias. Por deter o monopólio da terra o 
proprietário age especulativamente, pois inutiliza temporariamente o 
solo, até que haja, por uma razão qualquer, o conveniente aumento do 
preço de mercado dos produtos.  

 
Para o proprietário da terra, a mera propriedade 
jurídica não gera renda. Confere-lhe, entretanto, 
o poder de impedir a exploração de sua terra até 
que as condições econômicas propiciem 
valorização donde retire o excedente[...] (MARX, 
2008: p. 1005). 

 

Geralmente isso acontece quando a oferta não consegue 
satisfazer a procura. Mas é possível verificar a extração da renda 
absoluta, mesmo quando o preço dos produtos se mantém 
estacionado. Tal iniciativa acontece quando arbitrariamente o 
proprietário ou o arrendatário (pressionado pelo primeiro) eleva 
artificialmente o preço de mercado do produto acima do preço médio 
de produção. Sendo assim compreende-se que mesmo o pior terreno 
pode gerar renda, valendo-se desse mecanismo. 

É preciso, porém, considerar que o aumento extraordinário dos 
preços de mercado dos produtos tem o desapreço do conjunto da 
sociedade – diretamente tributado pelo mesmo –, que pressiona os 
proprietários a conter seu ímpeto rentista. Ademais, o cultivo de 
novas áreas decorrente da demanda e do elevado preço de mercado, 
aumenta o volume total de produtos, o que tende a baixar e equilibrar 
novamente os preços. Por fim, o elevado preço de mercado dos 
produtos agrícolas encarece o valor da reprodução da força de 
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trabalho, o que endossa os conflitos já existentes e inerentes à 
sociedade de classes.   

 
Assim, a renda absoluta é resultante da elevação 
dos preços dos gêneros alimentícios acima do 
preço de produção desses gêneros, 
principalmente por ação dos monopólios.[...] 
Dessa forma obtêm um lucro extraordinário, 
que, ao contrário do da renda diferencial, não é 
fração do trabalho excedente dos trabalhadores 
daquela terra em particular, mas sim fração da 
massa de mais-valia global dos trabalhadores em 
geral da sociedade. Um verdadeiro tributo que a 
sociedade inteira paga aos proprietários 
(OLIVEIRA, 1995: p. 75). 

 

O último tipo de renda a era analisado é a de monopólio. Como 
todas as outras, provém do domínio de uma propriedade. Porém não 
é qualquer propriedade de terra, mas àquelas que detêm qualidades 
tidas como especiais e/ou raras. Sendo mais preciso a renda absoluta 
se sustenta na venda de mercadorias, consideradas excepcionais, com 
preços acima do preço de produção médio. Uma ação deliberada do 
proprietário ou arrendatário, onde procuram justificar os preços 
‘estratosféricos’ na qualidade extraordinária dessa mercadoria. A renda 
de monopólio é, portanto, “lucro suplementar derivado de um preço 
de monopólio de uma certa mercadoria, produzida em uma porção do 
globo terrestre, dotada de qualidades especiais” (OLIVEIRA, 1995: p. 
75 e 76).   

Assim, a compra desse tipo de mercadoria, permite a extração 
de elevado lucro suplementar. Diferentemente da renda absoluta, que 
provoca a insatisfação da população em geral – uma vez que, toda a 
sociedade arca com o ônus do tributo imposto –, na renda de 
monopólio, por ser auferida, geralmente, na venda de produtos 
considerados supérfluos, ou melhor, que não são diretamente 
contabilizados como alimentos básicos para a reprodução da força de 
trabalho, não se verifica um reclame da sociedade pela elasticidade do 
preço. Pelo contrário, pelas características naturais do produto e 
também pelo fetiche que se cria em torno de seu consumo, há quem 
se proponha a pagar pelo dessa mercadoria. Destarte, (MARX, 2008: 
p. 1027) define a renda de monopólio como “aquela determinada 
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apenas pelo desejo e pela capacidade de pagamento dos compradores, 
sem depender do preço geral de produção ou do valor dos produtos”.            
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RESUMO 
Este trabalho traz algumas considerações sobre o mercado de terras 
urbanas, a partir de um enfoque histórico-geográfico eminentemente 
crítico. Num primeiro momento realiza-se uma análise sobre a 
formação do mercado de terras urbanas, como um processo 
contraditório e intrinsecamente ligado a formação do proletariado 
moderno. Num segundo momento busca-se alguns elementos para a 
compreensão do funcionamento do mesmo bem como suas 
implicações para a ação teórico-política na cidade. 
Palavras-Chave: Mercado de terras urbanas, espaço urbano, capital 
imobiliário. 

 
ABSTRACT 
This article presents some considerations on the urban land market, 
from a historical-geographical highly critical. At first performs an 
analysis on the formation of the urban land market, as a contradictory 
procedure, and intrinsically linked to the formation of the modern 
proletariat. In a second moment seeking out some elements to 
understand the functioning of the report and its implications for the 
theoretical and political action in the city. 
Keywords: Urban land market, urban, state capital. 
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Este artículo presenta algunas consideraciones sobre el mercado del 
suelo urbano, desde una perspectiva histórica-geográfica 
eminentimente crítico. En un primer momento llevó a cabo un 
análisis sobre la formación del mercado de suelos urbanos, como un 
proceso contradictorio e intrínsecamente ligado a la formación del 
proletariado moderno. En un segundo momento celebró la búsqueda 
del algunos elementos para comprender su funcionamiento y sus 
implicaciones para la acción teórica y política de la ciudad. 
Palabras Clave: mercado de suelos urbanos, espacio urbano, capital 
inmobiliario. 

 
 

I INTRODUÇÃO 
 
No processo histórico de formação do capitalismo a 

apropriação privada da terra tem um papel fundamental. No 
feudalismo a propriedade da terra vinha acompanhada de uma série 
de obrigações e compromissos que na prática não possibilitavam que 
a mesma fosse considerada uma simples mercadoria. Além disso, 
enquanto o senhor feudal tinha a propriedade formal da terra (embora 
atrelada a uma teia de compromissos assumidos em vários níveis) o 
servo tinha a posse da terra enquanto meio de produção e também 
como espaço de vivência e de socialização. Esta posse também estava 
atrelada a uma série de obrigações e compromissos que na prática 
protegiam um pouco a condição do servo, do ponto de vista de sua 
permanência na terra. Pode se dizer então que tanto o senhor feudal 
como o servo estavam fixados na terra, de modo que era comum que 
gerações crescessem e morressem nos mesmos castelos (senhores) ou 
aldeias (servos). 

Essa fixidez dos atores correspondia a uma igual fixidez da 
terra, imobilizada como fonte de status e poder social para o senhor 
feudal e fonte de sobrevivência para o servo. Com o advento do 
capitalismo a terra perde seu caráter fixo e se torna, assim como a 
força de trabalho uma mercadoria, que pode ser vendida e comprada 
livremente. De igual forma os homens perdem o seu caráter fixo uma 
vez que a fonte de status e poder social passa a ser o capital e a fonte 
de sobrevivência para os menos afortunados passa a ser a venda de 
sua força de trabalho. Resta saber como se dá essa passagem da terra 
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fixa para a terra-mercadoria e qual a importância desse processo para 
o desenvolvimento capitalista. 

 
II AS ORIGENS DO MERCADO DE TERRAS 

 
O processo de transformação da terra em mercadoria foi tenso 

e contraditório e não pode ser entendido de forma independente da 
transformação do trabalho em mercadoria. Esta mercadoria, força de 
trabalho, que Marx chamada de “peculiar” por ser a única capaz de 
criar valor, se constitui no mesmo processo em que a propriedade 
perde seu caráter fixo e se torna uma mercadoria. As enclousures 
(fechamentos) são um marco tanto da passagem à visão de que a terra 
é um simples meio de produção e, portanto uma mercadoria quanto 
da constituição do proletariado moderno. 

No entanto o processo de mercantilização da terra é muito mais 
antigo e  esta certamente presente no processo de emancipação das 
cidades em relação aos feudos. Estas cidades a princípio atreladas aos 
feudos vão adquirindo características daquilo que Lefebrve (1999) 
chama de  “espaço urbano”, passando a concentrar num mesmo local 
uma série de elementos indispensáveis a produção capitalista como 
força de trabalho, capitais, mercado consumidor etc. 

Porém como nos mostra Singer (1978) a cidade, com sua nova 
dimensão urbana,  não surge antes que haja no campo uma 
capacidade produtiva excedente e uma classe capaz de controlar e se 
apropriar desse excedente. Portanto o surgimento dessa cidade está 
umbilicalmente ligada ao surgimento da sociedade de classes, 
associada a um processo de diferenciação social tenso e contraditório, 
que, portanto, não poderia deixar de ser um espaço marcado por essas 
contradições. 

O capitalismo com sua intensa necessidade de auto-valorização 
levará a formação da cidade, bem como de suas contradições próximo 
a plenitude. Nas cidades começam a se instaurar novas formas de 
compreensão e de ação sobre o que é terra em geral e a terra urbana 
em particular. A terra urbana passa a ser vista como uma mercadoria 
como qualquer outra, ao passo que no campo ocorre um processo 
parecido de mudança da função social da terra, cujo exemplo mais 
emblemático são as enclousures, que lança para as cidades uma multidão 
de desafortunados que, privados dos meios de produção, serão 
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obrigados a vender sua força de trabalho, primeiro para as 
manufaturas e posteriormente para as indústrias. 

Os processos de constituição do proletariado moderno e da 
moderna propriedade privada estão profundamente atrelados, pois, 
apesar do que afirma a ideologia burguesa, o proletariado não existe 
naturalmente, sendo fruto de um processo histórico e geográfico bem 
específico. Tendo a sua disposição a propriedade dos meios de 
produção necessários a sua sobrevivência nenhum ser humano em sã 
consciência se submeteria a trabalhar para outros. E sem a existência 
de uma massa de trabalhadores possuidores apenas de sua força de 
trabalho o capitalismo não poderia existir como modo de produção 
historicamente determinado. 

 No entanto para legitimar esse processo desenvolve-se a idéia 
da propriedade como direito natural e inalienável do homem, e é 
nesse sentido que John Locke, pai do liberalismo político a defende: 

 
Cada homem tem uma propriedade em sua 
própria pessoa. A esta ninguém tem direito algum 
além dele mesmo. O trabalho de seu corpo e a 
obra de suas mãos pode-se dizer, são 
propriamente dele. Qualquer coisa que ele então 
retire do estado com que a natureza a proveu e 
deixou, mistura-a ele com o seu trabalho e lhe 
junta algo que é seu, transformando-a em sua 
propriedade. (LOCKE, 1973, p 51). 

 
Ao definir que a primeira propriedade de cada homem é o seu 

próprio corpo ele busca mostrar a propriedade privada como algo 
natural e comum a todos os homens, (afinal todo homem tem um 
corpo). Impossível não perceber a tentativa de naturalizar tanto a 
mercantilização do homem quanto a da terra, ao colocar a 
propriedade como fruto do trabalho ele inverte as relações reais da 
economia capitalista, pois o capital provem não do trabalho, mas da 
exploração do trabalho. 

 Para Locke, a propriedade privada é fruto de uma relação do 
homem com a natureza somente, na qual através do trabalho ele 
doma a natureza e a torna parte de si, sua propriedade. Interessante 
notar que  não existe para o autor outra possibilidade de existência de 
propriedade, além da privada, pois para ele terra coletiva é sinônima 
de terra abandonada, não utilizada. 



O mercado de terras urbanas: algumas questões para o debate 125 

 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 

 Como apenas pelo trabalho se adquire a propriedade, aqueles 
que não a possuem propriedade, não a possuem porque não 
trabalham. Ao se referir ao trabalho apenas como uma relação entre 
homem e natureza, ignorando a dimensão de relação social do mesmo 
Locke não mostra, como defensor da burguesia, que o fruto do 
trabalho antes mesmo de ser produzido já pertence ao capitalista e, 
portanto o produtor direto fica dele privado. 

Fato explicitado por Marx ao afirmar que: 
 
Tal fato implica apenas que o objeto produzido 
pelo trabalho, o seu produto, opõe-se a ele como 
ser estranho, como um poder independente do 
produtor. O produto do trabalho é o trabalho 
que se fixou num objeto, que se transformou em 
coisa física, é a objetivação do trabalho. A 
realização do trabalho constitui simultaneamente 
a sua objetivação. A realização do trabalho 
aparece na esfera da economia política como 
desrealização do trabalhador, a objetivação como 
perda e servidão do objeto, a apropriação como 
alienação. (MARX, 1973, p 151) 

 
Sendo a terra (pelo menos a rural) um meio de produção e 

também um espaço de vivência e socialização, o capitalismo não 
poderia se efetivar sem a separação do trabalhador da terra que passa 
a ser uma mercadoria, um valor de troca. Se no campo a 
mercantilização da terra traz inúmeros problemas, na cidade tal 
processo considerando a concentração populacional e de 
equipamentos urbanos (indústrias, ruas, fábricas, etc) possibilita 
também uma série de problemas como a violência urbana, o 
desemprego, a precariedade das moradias etc., que permanecem até 
hoje em nossas cidades como a testemunhar que o capitalismo é um 
sistema de reprodução sócio-espacial absolutamente desigual e 
gerador de desigualdades. 

Separado do fruto do seu trabalho, e estranho a ele, o 
trabalhador passa a estar separado também da terra, seja como meio 
de produção, seja como meio de reprodução de sua vida social. Nas 
cidades o trabalhador se encontra esmagado de um lado pela máquina 
e de outro pelo cortiço: vítima no trabalho da ânsia do patrão de lhe 
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extorquir mais valia: e fora dele vítima de um espaço precarizado que 
não oferece condições dignas a sua existência. 

Sobre essa questão, Lencioni (2007) ao analisar o conceito de 
condições gerais de produção, traz algumas contribuições 
importantes. A autora afirma que  existem dois tipos de  condições 
gerais de produção: aqueles diretamente ligados a reprodução do 
capital ( como estradas, redes de telecomunicação); e aqueles 
indiretamente ligados a reprodução do capital e mais diretamente 
ligados a reprodução da força de trabalho. Segundo a autora o 
primeiro tipo de condições gerais costuma se desenvolver muito mais 
rapidamente que o segundo, justamente por estar ligado mais 
diretamente a reprodução do capital num ciclo curto de tempo. 

Este fato nos leva a uma visão crítica daqueles que vêem nos 
problemas urbanos apenas falta de planejamento e de investimento 
por parte do Estado. Na verdade, raramente “falta” planejamento e 
investimento por parte do Estado, a questão é que o planejamento e 
investimento são direcionados prioritariamente em obras que 
interessam diretamente o capital, sobrando muito pouco para 
investimentos sociais.  

Uma primeira questão que fica ao se analisar as origens do 
mercado de terras urbanas é a profunda imbricação entre a formação 
do mercado de terras urbanas e do proletariado. Considerando que a 
propriedade privada, é muito mais que uma forma de repartição da 
terra, mas sim uma estrutura de poder e dominação fundamental para 
a existência do capitalismo, será que faz sentido dissociar 
analiticamente o estudo da cidade como lócus da acumulação e como 
local da reprodução da força de trabalho? 

  Sigamos então com nossa reflexão. A partir do momento em 
que a terra, urbana ou rural, perde o seu caráter fixo e se transforma 
em mercadoria, pode se falar de um mercado de terras. No entanto, 
considerando que a terra não é produto do trabalho humano, sua 
generalização como mercadoria traz uma série de questões: 

 De caráter ético: se a terra não é produzida por ninguém, 
sendo uma “dádiva” da natureza, como se justifica a sua apropriação 
privada? Pois alguém ao se apropriar da terra elimina da sociedade o 
direito de usufruir livremente dela. 

 De caráter social: sendo a terra um bem limitado tanto 
espacialmente como fisicamente (quanto a sua capacidade produtiva), 
e no caso da terra urbana em relação a sua localização, como admitir 
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que uma pessoa explore, em detrimento de toda a sociedade, este 
bem? 

 De caráter técnico: Como fixar o preço de uma mercadoria 
não produzida pelo trabalho humano? 

Uma vez estabelecido o mercado de terras urbanas ele passa a 
funcionar segundo uma lógica própria de valorização. É desse  
processo de valorização da terra urbana que falaremos a seguir. 

 
III O MERCADO DE TERRAS URBANAS 
 

  Inicialmente precisamos deixar claro o conceito de espaço 
urbano bem como o de terra urbana que serão utilizados a partir de 
agora em nossa análise. Seguindo a definição de Lefebvre  vemos o 
“espaço como resultante das relações sociais de produção” 
(LEFEBVRE, 2001, p25). O espaço urbano seria então o espaço 
nascido diretamente da industrialização capitalista, num processo 
contraditório de criação e destruição regido pela necessidade de auto-
valorização do capital e que tem características próprias que a 
diferenciam de outros espaços. 

Já a noção de terra urbana, é entendida aqui como uma área 
pertencente ao espaço urbano, perfeitamente mercantilizável, a ser 
utilizada em atividades tipicamente urbanas (comércio, serviços, 
indústria, residência etc.). A terra urbana não se limita a terra 
devidamente integrada ao tecido urbano e sendo utilizado em 
atividades urbanas. Como é imanente a lógica do capital imobiliário a 
expansão para áreas rurais e semi-rurais, acreditamos que a noção de 
terra urbana, deva incluir aquelas áreas que mesmo aparentemente 
sendo ainda rurais, são na verdade áreas a espera de valorização, 
prontas a  se tornarem urbanas,  e que não podem mais ser vistas 
como áreas rurais, conforme nos alerta  Souza (2003). 

Mas afinal qual a origem do valor (ou melhor, do preço) da 
terra urbana? Se como afirmamos anteriormente, a terra urbana, por 
não ser produzida pelo trabalho não possui valor, mas adquire um 
preço, qual o fundamento desse preço (que é também o fundamento 
do mercado de terras urbanas). Ribeiro (1999) chama a atenção para o 
fato de que a terra urbana não tem seu preço regulado pela lei da 
oferta e procura como as demais mercadorias, simplesmente por que 
não existe uma oferta (produção) de terra. 
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Se for assim então como o preço da terra urbana é formado? 
Para o autor o preço da terra urbana é determinado pela disputa inter-
capitalista pelo seu uso, e não por um confronto, num idílico mercado 
de terras urbanas, de “produtores” e “consumidores” de terra. Como 
cada parcela de terra possui um caráter único (no caso da terra urbana 
principalmente devido a sua localização) a disputa por essa área irá 
determinar seu preço, permitindo em alguns casos o que o autor 
chama de sobre-lucros de localização, um valor superior ao lucro 
médio obtido nesse setor. 

Na categoria de sobre-lucro de localização, está aquele obtido 
com a conversão de área rural, em grande parte responsável pela 
expansão para as franjas urbanas como anteriormente mencionado. 
Com base nessa compreensão sobre o mercado de terras urbanas, o 
autor critica a perspectiva que vê a especulação como uma questão 
moral, e separa aqueles que atuam no setor imobiliário em dois 
grupos distintos: os “especuladores”, que buscam de toda maneira 
lucrar com a especulação imobiliária; e os “construtores”, que visam 
apenas construir moradias e lucrar de maneira honesta. 

O que se chama comumente de especulação imobiliária, é  algo 
inerente ao funcionamento do capital imobiliário e inseparável dele. 
Aliás, há uma necessidade de se repensar o termo especulação 
imobiliário, tão constantemente utilizado pela mídia e pelo senso 
comum e muitas vezes inserido de maneira acrítica em nossas 
pesquisas. Será que esse termo não está deveras ligado ao significado 
de uma ação imoral, e não a uma lógica própria do capital, para ser 
utilizado cientificamente? Será esse termo realmente um conceito 
científico, ou apenas um termo consagrado pelo costume? É outra  
questão que ficam para o debate. 

Isto posto, devemos continuar a discussão sobre o processo de 
valorização do espaço urbano, então “diremos que a sociedade recria 
seu espaço sobre a base de um espaço concreto sempre já dado, 
herdado do passado” (LIPIETZ, 1998, p 120). A valorização do 
espaço corresponde a formas de apropriação, utilização e significação 
do espaço. Segundo Moraes: “o desenvolvimento histórico é uma 
progressiva e desigual acumulação de trabalho (na forma de objetos 
materiais ou imateriais) na superfície da terra”(MORAES; COSTA, 
1984, p 57). Este espaço, portanto, não é mais um espaço natural, 
mais um espaço cada vez mais modificado pelo homem, e isto é sem 
sombra de dúvida mais visível no espaço urbano. 
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Este espaço modificado, agregador de trabalho humano, entra 
no circuito das mercadorias, que devido à incessante necessidade de 
auto-valorização do capital (cujo caráter não cabe no escopo desse 
trabalho) tem que se repetir indefinidamente. Ora já que o espaço 
urbano é fixo e o seu consumo, se comparado a de outras 
mercadorias, é extremamente lento, como o capital pode utilizá-lo em 
seu constante processo de auto-valorização? O capital responde a essa 
inquietante (e crucial questão) através daquilo que  Harvey (1989) 
chamou de “destruição criadora”. Como não pode ignorar o espaço 
urbano e construir uma cidade sobre a outra, o capital é obrigado a 
destruir para criar (ou seria para lucrar?) sendo que os planos de 
renovação urbana são um bom exemplo disso. 

A forma, portanto do capital auferir lucros com o espaço 
urbano é uma incessante criação de paisagens, (bem como a ocupação 
de novas áreas) que são concebidas, produzidas, vendidas, apenas 
para serem num outro momento destruídas e reconstruídas diante de 
novas conjunturas espaciais, temporais e políticas através das quais o 
capital busca ampliar a acumulação. Processo esse muito bem descrito 
por Soja: 

A cidade, o meio ambiente construído é inserido 
na paisagem geográfica irriquieta do capital e 
especificada como parte de uma espacialização 
complexa e cheia de contradições, que ao mesmo 
tempo favorece e inibe, fornece um novo espaço 
e aprisiona, oferece soluções e logo acena para ser 
destruída. (SOJA, 1993, p 143)   

 
A valorização do espaço urbano como espaço de 

criação/destruição encerra, portanto uma série de contradições entre 
elas a necessidade da permanência do espaço devido a seu uso social e 
a necessidade de destruição do espaço urbano pelo capital para sua 
posterior reconstrução com toda a lucratividade que essa 
reconstrução pode oferecer. Portanto esse espaço torna-se efêmero e 
muitas vezes fragmentado por uma série de ações de capitalistas 
individuais que agem sobre esse espaço. 

 Essa contradição pode ser considerada de certa forma análoga 
aquela apontada por Marx, entre a produção social da riqueza e sua 
apropriação privada, e é assim fundamental para a compreensão do 
funcionamento do mercado de terras urbanas. Dentro da cidade 
confrontam-se diferentes grupos com visões e formas de atuação 
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sobre a mesma muito distintos. Normalmente tais grupos são 
mencionados na literatura como agentes produtores do espaço 
urbano. 

 Assim enquanto para o capital industrial e comercial a cidade é 
um suporte para a reprodução de seu capital, para o capital 
imobiliário, a cidade é a própria mercadoria, que deve sempre ser 
novamente produzida para a máxima reprodução do capital, isso sem 
falar na atuação do setor financeiro cada vez mais presente nesse 
setor. Há ainda os trabalhadores, os pobres, para os quais a cidade 
não é nem suporte nem meio para acumulação de capital (como nos 
caos anteriores), mas sim meio de vida, habitat, abrigo.  

 Esse último grupo, não apenas sofre com as conseqüências da 
reprodução da cidade-mercadoria, mas também se organizam  e lutam 
por uma cidade mais justa, pelo direito a cidade. Por uma cidade que 
não seja uma grande vitrine para aqueles que podem consumi-la, mas 
sim lar digno para a espécie humana que é cada vez mais urbana. Esse 
confronto, um típico conflito de classes materializado na cidade,  
transparece  nas instâncias do planejamento público, onde se 
evidenciam cada vez mais duas formas distintas de se pensar e 
planejar a cidade: a do city marcketing e a da reforma urbana, conforme 
a posição de Oliveira  (2009). 

 Na perspectiva do city marketing, a cidade é vista como uma 
mercadoria que deve ser competitiva, e portanto os fundos públicos 
devem ser utilizados para tornar essas cidades mais atraentes para o 
capital, cada vez mais móvel, a cidade é portanto valor de troca. Na 
perspectiva da reforma urbana, a cidade é vista como o lugar da 
vivência das pessoas, portanto deve oferecer condições dignas de vida 
e moradia, a cidade é vista, portanto como valor de uso. 

 Essas duas dimensões da cidade capitalista, valor de troca e 
valor de uso devem estar sempre presentes na compreensão da 
mesma. O entendimento dos fenômenos que acontecem na cidade, à 
segregação sócio-espacial, por exemplo, são ininteligíveis se não 
partimos do pressuposto que a terra urbana é, no capitalismo, uma 
mercadoria como qualquer outra. 

 No entanto se deixarmos de lado a dimensão do valor de uso 
da cidade poderemos acabar naturalizando esses fenômenos, não 
vendo possibilidades de superação dos mesmos. Se como afirma 
Milton Santos, a possibilidade de um outro futuro, uma outra 
globalização, está nos espaços banais, construídos pelo solidariedade 
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“dos de baixo” em seu cotidiano farto de carências, então é 
necessário, no âmbito da geografia, valorizar o valor de uso da cidade 
como dimensão essencial da vida citadina. 
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RESUMO 
Este ensaio objetiva estabelecer contribuições acerca das concepções 
de natureza e vertentes ideológicas do ambientalismo ao pensamento 
e à teoria geográfica no Brasil. Merecem destaque neste estudo, as 
concepções analisadas e um quadro conceptual, em processo de 
elaboração, acerca das categorias ambiente e paisagem na esfera do 
pensamento geográfico e da teoria geográfica brasileira, a partir da 
perspectiva socioambiental. Conclui-se pela necessidade de 
aprofundamento deste debate, ainda recente dentro da Geografia 
brasileira, acerca da relação das categorias ambiente e paisagem no 
final do século XX, sob a perspectiva desenvolvida neste trabalho.  
Palavras-Chave: Natureza, Ambiente e Paisagem, Teoria, 
Pensamento Geográfico. 
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Este ensayo establece algunas possibles contribuiciones de la 
discussión de las concepciones de naturaleza y las vertentes 
ideológicas del medioambientalismo al pensamiento y a la teoria 
geográfica en Brasil. Hacia el debate propuesto sobreponense algunas 
aportaciones teóricas y um quadro conceptual, em construcción, de 
las categorias de medioambiente y paysaje em la scena de la Geografía 
contemporânea, bajo uma demarcación socioambiental.  Concluyese 
por el profundizamiento del debate necesario aun nuevo em la 
Geografía brasileña,  a cerca de la relación de las categorias de 
medioambiente y paysaje al final del siglo XX, bajo la perspectiva 
desarollada en este trabajo. 
Palabras Claves: Naturaleza, Medioambiente y Paysaje, Teoría, 
Pensamiento Geográfico. 
 
ABSTRACT  
This essay shows some contribution of analytical conceptions of 
nature and environmentalism ideological slopes on Brazilian 
geographic thought and theoretical approaches. In this context are 
presented foundations and a conceptual framework, in process, about 
environment and landscape as geographical categories, within a socio 
environmental perspective. It´s summarized that it´s necessary to 
become deep this discussion either recent in Brazilian geographic 
debate about environment and landscape relationship in the twentieth 
century’ end  under the developed approach along this paper. 
Keywords: Nature, Environment and Landscape, Theory, 
Geographical  Thought. 

 
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
Em primeiro lugar, faz-se mister salientar que a relação 

predatória com o mundo natural não ocorreu apenas no mundo 
ocidental, fazendo-se imprescindível ressaltar o alvorecer das 
sensibilidades face ao meio natural no Romantismo e sua implicações 
à gênese da idéia de conservação da natureza, cuja influência na 
Europa e nos Estados Unidos se fez notar desde as inovações do 
estabelecimento de áreas verdes nas cidades (parques e jardins) para 
fruição da vida natural e repouso, a exemplo da implantação destes 
espaços dedicados à conservação da vida natural no Brasil, em medos 



Concepções de Natureza e Tendências do Ambientalismo: Contribuições ao Debate  

Geográfico entre Ambiente e Paisagem no Brasil  135 

 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 

do século XIX, (Jardim Botânico e Floresta da Tijuca), remontando 
aos primórdios da conservação da natureza no Brasil Imperial após 
mais de três séculos de dilapidação paisagístico-ambiental.  

A tese adotada para discutir a crise ecológica suscitadora de tais 
mudanças de orientações discursivas é a defendida por White Jr. 
(1997) que imputa as raízes da crise ecológica mundial às tradições 
científico-tecnológicas e às justificativas ideológicas engendradas no 
mundo ocidental para a tensão de sentidos criadores/ destruidores 
dos espaços, com suas paisagens e ambientes.  

Por conseguinte, apresenta-se um mapeamento das 
contribuições dos pontos de vista analíticos embutidos nas 
discursividades acerca do debate conservação X ecodesenvolvimento 
no âmbito do ambientalismo brasileiro, propondo-se algumas 
possibilidades de convergências analíticas destas concepções para a 
ampliação e o enriquecimento do debate sobre paisagem e ambiente 
na esfera da Geografia brasileira, 

Uma retrospectiva na história do Ocidente a respeito das idéias 
e práticas adotadas sobre os usos dos recursos naturais implica, a rigor 
da análise, salientar que a relação predatória com o mundo natural não 
ocorreu apenas no mundo ocidental, como uma apreciação superficial 
da temática poderia induzir.  

Ao contrário do que costuma ser imaginado acerca de 
sociedades orientais, como a chinesa, onde o culto à natureza era e 
continua a ser característico, tal atitude não ensejou relações mais 
harmônicas na perspectiva de uma maior conservação ambiental, 
conforma registra Thomas: 

 
Os problemas ecológicos não são exclusivos do 
Ocidente, pois a erosão do solo, o desmatamento 
e a extinção de espécies tiveram lugar onde a 
tradição judaico-cristã não teve a menor 
influência. Os mais, os chineses e os povos do 
Oriente Próximo foram capazes de destruir o 
meio ambiente sem a ajuda do Cristianismo 
(1988, p. 29). 

 
Desse modo, faz-se mister salientar que a tese que imputa as 

raízes da crise ecológica mundial às tradições científico-
tecnológicas e às justificativas ideológicas engendradas no mundo 
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ocidental, defendida por Leslie White Jr. (1997) não apresenta uma 
visão imparcial do processo de degradação ambiental.  

Todavia, esse importante pensador, hoje tido como clássico 
da ciência ambiental, traz à discussão das raízes da devastação da 
natureza no Ocidente, a contribuição referente a povos formadores 
do mundo ocidental como os romanos, exploravam os recursos 
naturais no mundo pré-cristão de modo muito mais racional que 
seus sucessores (p. 144). 

Ademais, estudos antropológicos já consagrados como o 
estudo clássico sobre os Tobians, nativos da Oceania, realizado por 
Margareth Mead (1962), entre outros mais próximos mais 
igualmente clássicos, como os realizados por Clifford Geertz 
(1978) fornecem numerosos exemplos acerca da ação dilapidadora 
de culturas em nada assemelhadas ao modelo cosmogônico 
judaico-cristão que foram, todavia, desconsiderados na análise 
teórica de White Jr, ao imputar por completo à tradição ocidental a 
herança do Antropocentrismo no tocante à gênese e propagação 
dos danos ambientais. 

O mesmo autor ressalta que a palavra Ecologia somente foi 
empregada na língua inglesa em 1873, pelo alemão Ernest Haeckel, 
a fim de reforçar o argumento de que, apenas de modo bastante 
tardio e após haverem completado a espoliação colonial, os 
europeus começaram a ter preocupações com o ambiente (WHITE 
JR, 1997, p. 146). 

Em todo o mundo, portanto, ao longo da história humana no 
planeta, a escassez dos recursos e a degradação do meio ambiente 
combinam-se com populações em rápida expansão.  

Esses problemas constituem faces de uma só moeda: a crise do 
modelo civilizatório global – eis o argumento central na análise da 
emergência da problemática da Conservação da Natureza, de modo 
evolutivo, até a acepção atual de sustentabilidade, no campo das 
ciências, e seu correspondente na esfera da política ambiental – o 
desenvolvimento sustentável. 

Um dos registros históricos mais recuados no tempo acerca de 
atitudes desenvolvidas em prol do que hoje se denomina conservação 
dos recursos naturais consiste naquele registrado por Collingwood 
(1988) a respeito da limitação da caça em certas épocas do ano em 
terras pertencentes à Igreja Católica na Idade Média.  
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Aliás, em comunidades tradicionais cujo modo de vida é mais 
orientado pela natureza, como afirmam Berkes, Folke e Colding 
(1998), têm sido descobertas práticas ecológicas respaldadas em 
mecanismos sociais cujos resultados antecedem, em séculos, as 
preocupações ocidentais sobre o uso sustentável dos recursos 
naturais. Segundo esses autores, isso decorre do fato que estas 
comunidades entendem, em sua visão de mundo, homem e natureza 
como constituintes inseparáveis do mesmo todo, ou seja, a Natureza, 
desde tempos imemoriais.  

Assim, as práticas ecológicas existentes nessas sociedades tidas 
como tradicionais segundo a visão ocidental de mundo, repousam na 
conservação de uma sabedoria ancestral cultivada na relação do 
homem com a Vida, ao passo que a ciência ocidental erigiu seu modo 
operativo à margem da ordem ecológica da vida no planeta (p. 351). 

No mundo ocidental, sobretudo com o advento da 
modernidade ténica, tal sabedoria de cunho ancestral foi rompida pelo 
triunfo de uma visão reducionista da ciência a qual, por sua vez, 
engendrou um modelo orientado pelo domínio da técnica sobre o 
mundo natural, conforme enuncia Morin: 

 
O mundo ocidental inventou um modelo 
prometeico de dominação, de conquista da 
natureza, que afasta qualquer idéia de sabedoria... 
[Todavia] uma das maiores aquisições da 
consciência contemporânea passou a ser a 
consciência dos limites (1996, p. 239). 

 
Assim, o resgate das visões acerca da evolução das 

preocupações acerca da conservação da natureza até a 
sustentabilidade respalda-se na crítica estabelecida por Morin ao 
modelo civilizatório metaforicamente remetido ao fogo de Prometeu 
da inesgotabilidade do meio ambiente pela aceleração tecnológica. 

Morin (2000) salienta que este modelo prometeico de 
devastação da natureza pelo domínio da técnica desvinculada de 
qualquer sabedoria está a extinguir-se, lenta, porém irrevogavelmente, 
pelos ventos da consciência dos limites globais, possibilitando a 
reaticulação de culturas locais e a manutenção da diversidade cultural 
da vida.  
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Para Alan Drengsson (1995), esta consciência dos limites 
globais da devastação ambiental vem trazendo à tona um olhar o 
mundo que transpõe o individualismo, a tecnocracia e aponta para 
uma visão da pessoa planetária calcada numa auto-ética reconstrutiva 
para-si e para o mundo. 

Essa perspectiva ética se encontra na base de alguns modelos de 
conservação da natureza, a exemplo do preservacionismo orientado 
por uma concepção profunda da Ecologia (Deep Ecology), cuja 
influência no debate internacional sobre políticas ambientais fez 
notar-se na criação de unidades de conservação de uso restrito e da 
adoção de Reservas da Biosfera, temas a serem abordados na seção 
2.3 deste capítulo. 

Quanto ao caráter evolutivo da discussão acerca da conservação 
da natureza, a contribuição da concepção romântica de natureza 
evocada por Schelling e outros conforme exposta na seção anterior 
deste capítulo, prestou significativa contribuição ao desenvolvimento 
de sensibilidades referentes ao mundo natural.  

Do ponto de vista prático, tal influência se fez notar desde as 
inovações do estabelecimento de áreas verdes nas cidades (parques e 
jardins) para fruição da vida natural e repouso, na Alemanha, a 
exemplo do ocorrido e já comentado acerca da Inglaterra.  

Destaca-se também a atuação dos naturalistas e artistas anglo-
saxônicos em países coloniais, como Franz Post e Varnhagem no 
Brasil, cuja tradição de retratar a exuberância da natureza no novo 
mundo pode ser recuada até a Carta de Caminha (BUENO, 2001), 
tendo contribuído, com a publicação de suas obras para o 
reflorescimento das sensibilidades face à natureza. 

A fundação da primeira universidade alemã que atuou como 
centro difusor de conhecimentos sobre o mundo natural, galvanizou 
o surgimento e a atuação de sociedades de amigos da natureza, além 
do estabelecimento de expedições científicas regulares e da elaboração 
de coleções sobre espécies de várias partes do mundo, além do ensino 
de História e Ciência Natural também constituem indícios da eclosão 
do fenômeno denominado novas sensibilidades sobre o mundo 
natural (THOMAS, 1988). 

As repercussões desses fatores ocorridos no mundo anglo-
saxônico foram notáveis sobre políticos e ativistas da natureza nos 
Estados Unidos (EUA) onde foi criado o primeiro parque nacional 
para a preservação das espécies e paisagens de inestimável valor 
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cênico, o Parque Yellowstone, em 1873, existente até hoje 
(SCHAMA, 1996). 

Dado o ápice do industrialismo estender-se desde a segunda 
metade do século XIX até a primeira metade do século XX, com o 
auge dos modelos de acumulação capitalista baseados na produção 
em série e no estabelecimento de esquemas globais de 
produção/circulação de mercadorias denominados Fordismo-
Toyotismo (ANTUNES, 1997), as posturas ideológicas do 
ambientalismo cornucopiano e do tecnocentrismo foram 
preponderantes na esfera das negociações e práticas ambientais. 

A necessidade de reconstrução econômica européia no período 
posterior à Segunda Guerra Mundial ampliou a busca desenfreada por 
matérias-primas no mundo colonial (África, Ásia e Américas Central e 
do Sul), ensejando o processo de neocolonialismo ou nova partilha 
geopolítica do mundo, cuja tragédia socioambiental perdura até 
nossos dias, haja vista o agravamento da problemática ambiental 
nessas regiões do globo, sobretudo África e Ásia, com nuvens tóxicas, 
desequilíbrios ecológicos de toda sorte, acidentes ambientais de graves 
proporções, pandemias e o maior de todos os flagelos – a 
perpetuação do ciclo da pobreza e da apartação de seus povos 
(BUARQUE, 1998). 

A título ilustrativo dessas posturas no Brasil, vale ressaltar o 
modelo de exploração dilapidatório da Amazônia brasileira realizado 
por capitalistas transnacionais no projeto de mineração do vale dos 
índios Carajás denunciado de modo exemplar por Orlando Valverde 
em 1985. 

Somente no bojo da grande crise capitalista de 1973 assumem 
relevância na agenda política internacional análises centradas na 
questão ambiental, a exemplo do primeiro relatório do Clube de 
Roma e sua orientação sobre a necessidade do crescimento zero 
como meio de equilibrar os recursos ambientais disponíveis em escala 
global (MEADOWS, 1997). 

Nesse período, ganham repercussão alertas proferidos anos 
antes por cientistas como Raquel Carson (1997) acerca dos efeitos dos 
pesticidas sobre organismo vivos superiores e, por extensão, sobre a 
saúde humana. A divulgação internacional de seu livro, Silent Spring 
(Primavera Silenciosa) acentua a necessidade se pensar - e adotar – 
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formas de uso dos recursos naturais preocupadas com o equilíbrio 
ecológico. 

Ainda que a adoção da perspectiva conservacionista remonte, 
em países anglo-saxônicos, aos séculos XVIII e XIX, conforme 
previamente discutido, a institucionalização da conservação da 
natureza como campo científico só virá a ocorrer na segunda metade 
do século XX nos EUA, conforme registra Meffe:  

 
Apenas nos anos cinqüenta do século XX é que 
são produzidos nos EUA textos científicos 
extensos e aprofundados acerca da temática da 
conservação da natureza, como os de autoria de 
Raymond Dasmman (1959), chamado 
Conservação da Natureza e de David Ehrenfeld 
(1970), intitulado Biologia da Conservação, 
cruciais à eventual fundação, em 1985, da 
Sociedade para a Biologia da Conservação e seu 
respectivo periódico do mesmo nome (1999, p. 
127). 

 
Partindo-se do princípio enunciado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em 1991 (apud VERNIER, 
1994) segundo o qual “se uma atividade é sustentável, para todos os 
fins práticos ela pode continuar indefinidamente; contudo, não pode 
haver garantia de sustentabilidade em longo prazo porque muitos 
fatores são desconhecidos ou imprevisíveis”, pode-se resgatar o 
pensamento de Aldo Leopold, especialista em solos da Universidade 
de Wisconsin (EUA) e conservacionista prático, como um dos mais 
relevantes precursores da sustentabilidade ambiental no campo do 
pensamento conservacionista do século XX.  

Décadas antes da afirmação científica do campo da Biologia da 
Conservação, Aldo Leopold já questionava as bases de formulação do 
então emergente conceito de conservação da natureza nos termos 
expostos a seguir:  

 
Conservação é um conceito usualmente 
concebido com relação ao suprimento de 
recursos naturais. Essa concepção é inadequada, 
pois um déficit no suprimento de um dado 
recurso não denota, necessariamente, perda de 
saúde do conjunto de recursos a ele associados. 
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Ao passo que a perda ou falha de funções de um 
único recurso implica, não importa quão ampla 
seja a oferta então disponível do recurso 
deficitário em termos funcionais. Por 
conseguinte, a erosão, uma disfunção de água e 
solos,, é mais importante que o mero 
esgotamento localizado desse recurso, porque 
afeta e deteriora completamente o funcionamento 
da comunidade dos demais recursos associados 
ao solo de modo permanente, ainda que o 
recurso solo, em si, seja afetado apenas de modo 
temporário (LEOPOLD, 1944, p. 38). 

 
Ao estabelecer relações entre os componentes dos vários 

elementos formadores de um sistema ambiental a fim de superar a 
análise - então predominante -  de que a conservação deveria tratar de 
cada recurso natural isoladamente, esse iminente cientista rompe com 
uma visão disjuntiva acerca da atuação dos fatores naturais, 
ressaltando a integração entre os mesmos, em sua diversidade 
biofísica, como o caminho analítico correto para a conservação dos 
recursos naturais e seu uso durável ao longo do tempo. 

Na esfera do ativismo político, Leopold foi um dos fundadores 
da célebre entidade conservacionista conhecida como Sociedade 
Audubon (Audubon Society), nos anos 30, que tinha entre seus 
propósitos a difusão de práticas conservacionistas entre fazendeiros 
norte-americanos. 

Na sua obra intitulada “Ética da Terra” (Land Ethic) publicada 
em 1949, Leopold alerta sobre as repercussões das atividades agrícolas 
sobre os ecossistemas bem como o conseqüente comprometimento 
das funções ecológicas sobre as quais se assenta a realização da 
própria agricultura:  

 
A atividade agrícola foi ativamente desenvolvidas 
antes do nascimento da ecologia, assim, uma 
lenta penetração dos conceitos ecológicos era 
esperada. Todavia, mais importante que isto é 
constatar que, mesmo podendo multiplicar a 
produtividade dos solos, vale salientar os custos 
da depleção dos solos sobre o custo total da 
produção de alimentos, ou seja, nós podemos 
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aumentar a produtividade dos cultivos agrícolas 
mas não podemos aumentar indefinidamente a 
sua fertilidade sem levá-los à exaustão...Aos 
descontentes acerca das implicações, 
indescritíveis nos limites desta obra, sobre esse 
aspecto crucial da atividade agrícola sobre o meio 
natural, nunca é demais salientar nossa insistência 
na manutenção do equilíbrio de fatores como a 
flora e a fauna do solo sem as quais as atividades 
agrícolas tendem a decair em seus resultados, até 
desaparecer (LEOPOLD, 1985, pp. 222-223). 

 
É possível captar, nas citações apresentadas, que o pensamento 

de Leopold dirigia-se não apenas a questões de cunho pragmático, 
mas também era dotado de profundo senso ético. Mesmo a partir de 
um campo restritivo de atuação, a ciência dos solos, ressalta-se a 
contribuição desse autor no tocante à elaboração de análises 
integradoras das inter-relações entre os fatores naturais.  

Porquanto os críticos atuais do pensamento leopoldiano 
desconsiderem a defesa da sustentabilidade explícita em seus 
argumentos, preferindo evidenciar que muitas de suas premissas 
teóricas foram suplantadas pelo aporte tecnológico da Revolução 
Verde, ocorrida a partir dos anos sessenta do século passado, alguns 
deles têm reconhecido, em anos mais recentes o nítido caráter de 
alertas científico-filosóficos contidos em seus numerosos escritos 
acerca dos limites insustentáveis das atividades agrícolas, em 
particular, bem como do desrespeito à ética da vida em geral 
(MEINE, 1999). 

As incertezas dos efeitos nefastos da adoção irrestrita da 
tecnologia sobre os ecossistemas e os ciclos de regulação da vida no 
planeta, conduziu o filósofo alemão Hans Jonas (1973) a elaborar o 
“Princípio da Responsabilidade”, mais tarde denominado “Princípio 
da Precaução” em termos ambientais.   

Esse princípio advoga que, havendo incerteza científica sobre 
os possíveis danos que possam ser causados aos sistemas ambientais 
em decorrência do uso de tecnologias cujos impactos não forem 
suficientemente conhecidos, a aplicação das mesmas deve ser evitada 
por responsabilidade para com os entes e viventes no planeta, agora e 
no futuro. 
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A repercussão do Princípio da Responsabilidade na formulação 
de políticas ambientais foi salientada por Léveque (1999, pp. 72-75), 
sobremaneira no que diz respeito às políticas voltadas à conservação 
da Biodiversidade enquanto Bartholo e Bursztyn ressaltam a 
relevância desse princípio em termos éticos, haja vista sua formulação 
inserir-se no horizonte do desenvolvimento sustentável: 

 
A proposta de Hans Jonas é fundamentar uma 
modernidade ética apta a restringir a capacidade 
humana de agir como um destruidor da auto-
afirmação do ser, expressa na perenização da 
vida. Desde uma tal perspectiva, podemos 
conceber o desenvolvimento sustentável 1como 
uma proposta que tem em seu horizonte uma 
modernidade ética, não apenas uma modernidade 
técnica, pois o princípio “sustentabilidade” 
implica incorporara ao horizonte da intervenção 
transformadora do mundo da necessidade o 
compromisso com a perenização da vida (2001, 
p. 167). 

 
Nessa atmosfera onde emergia a necessidade de estabelecer, no 

mínimo, limitações mais nítidas ao uso desenfreado das inovações 
tecnológicas, sob pena de comprometimento da qualidade da vida em 
termos imediatos e sua inviabilização para futuras gerações, Ignacy 
Sachs, conferencista convidado à Conferência preparatória da I 
Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, realizada em 1972 em 
Forneux, Suíça, empregou pela primeira vez o termo 
ecodesenvolvimento, referindo-se a um tipo de desenvolvimento 
centrado na busca do equilíbrio no uso dos recursos ambientais 
visando sua conservação para futuras gerações. 

 Para Sachs (1994), o ecodesenvolvimento engloba tanto a 
preservação – quando necessário devido à depleção e às ameaças 
globais sobre os recursos ambientais – quanto a conservação, 
apoaiada em formas de uso racional dos ecorecursos e consiste na 
atitude de promover um desenvolvimento sócio-econômico 

                                                 
1 Grifo dos autores, conforme o original. 



SOUZA, R. M. e  144 

 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 

eqüitativo, através de estratégias ambientalmente adequadas e 
suportáveis a nível ecológico 

 Ao longo desse tempo, ecodesenvolvimento se tornou 
sinônimo de desenvolvimento durável (developpement durable) entre 
os francófonos e foi rebatizado por anglo-saxões, nos anos 80 do 
século XX como Desenvolvimento Sustentável no âmbito dos 
trabalhos da Comissão Brundtland, preparatória da II Conferência 
Mundial sobre Meio Ambiente, realizada vinte anos após a Cúpula de 
Estocolmo, mais conhecida como Rio-92. 

O conceito de ecodesenvolvimento (ecodeveloppément) foi, 
desde então, amplamente difundido e aprimorado por outros 
estudiosos e pelo próprio Sachs (2000), passando a comportar várias 
facetas para sua viabilidade, ao transcurso dos numerosos debates 
iniciados nos anos setenta do século passado. 

A validação gradativa e processual do conceito de 
ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável implica admitir 
o fato que os princípios e premissas que devem orientar a 
implementação da sustentabilidade não se encontram ainda em sua 
forma definitiva. Torná-la uma realidade é, antes de tudo, um 
processo em que os atores pactuam gradual e sucessivamente novos 
consensos e montam uma agenda possível rumo ao tipo de 
desenvolvimento futuro que se deseja sustentável. 

Quando se lança dúvida sobre a eficácia do conceito de 
desenvolvimento sustentável de base local abordado nos termos 
acima, vale refletir acerca das considerações realizadas pela OCDE 
acerca da noção - equivocada - de desenvolvimento sustentável local 
como mera superposição de programas, sem uma estratégia que de 
fato possa mobilizar as comunidades. 

 
[...] a estratégia de desenvolvimento sustentável 
local é particularmente válida como um 
complemento do desenvolvimento regional no 
âmbito de uma estratégia maior baseada no 
conceito de “desenvolvimento territorial” - a 
combinação de políticas governamentais 
descendentes com iniciativas locais ascendentes 
(1994, p. 233).  

 
 A constatação dos desacertos sociais e históricos derivados de 

concepções lineares de desenvolvimento, nas quais inexistia a 
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preocupação com os horizontes temporais de conservação dos 
recursos existentes para uso futuro e garantia de obtenção de níveis 
de bem-estar entre gerações, passou a dar nítidos sinais de 
esgotamento global em meados dos anos 70, conforme discorrido ao 
longo desta seção.  

 A excessiva ênfase na racionalidade econômica tem sido 
questionada desde então, por variadas e complexas razões, entre as 
quais sobressaem:  

 o esgotamento das possibilidades 
conciliatórias entre os postulados tayloristas de 
produção x a intensidade e a amplitude da escala 
de degradação ambiental em termos globais e  

 a inadequação das políticas e práticas 
governamentais em engendrar efeitos duradouros 
para as comunidades locais, enquanto atores 
hegemônicos, na perspectiva de melhorar suas 
condições de vida, respeitando a sua diversidade 
de modos de vida, seus valores culturais e seu 
patrimônio ambiental (NORGAARD, 1997). 

 
 John Mc Cormick (1992, p. 192) aponta a emergência de um 

novo paradigma ambiental, definido como o clamor por um tipo de 
sociedade inteiramente novo, caracterizado pela produção e consumo 
cuidadosamente considerados, pela conservação de recursos, 
produção mediante o emprego de tecnologias limpas, baseado nos 
valores básicos da compaixão, justiça e qualidade de vida. 

 Numa perspectiva de caráter libertário, Murray Boockchin 
(1999) preconiza a utopia da sociedade libertária baseada no princípio 
socialista de “a cada um segundo a sua capacidade e a sua 
necessidade”.  

Já Michel Serres salienta a necessidade de estabelecimento de 
um novo contrato natural erigido sob a ótica da sustentabilidade, 
proposto nos seguintes termos: 

 
Portanto, o retorno à natureza! O que implica 
acrescentar ao contrato exclusivamente social a 
celebração de um contrato natural de simbiose e 
de reciprocidade em que a nossa relação com as 
coisas permitiria o domínio e a possessão pela 
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escuta admirativa, a reciprocidade, a admiração e 
o respeito, em que o conhecimento não suporia já 
a propriedade nem a ação o domínio. Enfim, um 
contrato de simbiose: o simbiota admite o direito 
do hospedeiro, enquanto o parasita – nosso atual 
estatuto – condena à morte aquele que o habita 
sem ter consciência [...] (1994, pp. 72-73). 

 
Tais considerações lograram campo na agenda internacional em 

fins dos anos sessenta, tomando como marco referencial a 
Conferência Preparatória da UNESCO (68) à primeira reunião de 
cúpula mundial acerca da questão ambiental, a Estocolmo 72 
(VIEIRA E WEBER, 1997).  

Decorridos mais de vinte anos e, sobremaneira, após a Cúpula 
da Terra, popularizada como Rio/92, no Rio de Janeiro, permitem 
verificar a afirmação política do ambientalismo, movimento 
galvanizador da nova coalizão de atores e de aspirações comunitárias 
cuja base ideológica remonta ao século XIX (RIBEIRO, 1999). 

Por sua vez, o espaço conquistado por esta ideologia tem 
estimulado a incorporação discursiva e de múltiplas tentativas de 
implementação da sustentabilidade estabelecida como primordial à 
redefinição do ideal de progresso a ser construído para além dos 
parâmetros da irracionalidade moderna (ASCERALD, 1995). 

O escopo da modernidade alicerçada de modo ético consiste na 
redefinição dos modelos de produção de atividades econômicas 
erigidas entre povos diversos e desiguais sob o prisma da 
modernidade técnica. As implicações éticas da adoção do princípio 
sustentabilidade são salientadas por Bartholo e Bursztyn:  

 
A lógica do desenvolvimento precisa ser 
subordinada aos imperativos de uma 
modernidade ética, não apenas uma 
modernidade técnica. E essa ética necessita dar 
respostas a novos desafios. Não se trata mais 
de encontrar termos relacionais equânimes de 
um contrato social firmado em condições de 
reciprocidade e simetria. Trata-se de enquadrar 
relações de poder assimétricas e, no limite, 
unilaterais e não-recíprocas. Desde essa 
perspectiva, a idéia tradicional de um contrato 
inter pares como fundamento da ética fracassa 
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aqui. A sustentabilidade implica uma nova 
concepção: um pacto entre desiguais e 
diversos que assegure a qualidade de vida das 
gerações futuras (2001, p. 166). 

 
Assim, desde o ponto de vista da evolução teórica das idéias 

relacionadas à conservação da natureza e dos desdobramentos 
filosóficos e políticos da sustentabilidade enquanto princípio ético, é 
possível traçar um esboço analítico que contempla um crescimento 
rumo à diversidade de concepções e práticas, partindo das 
concepções preservacionistas, claramente orientadas pelo 
Biocentrismo (vide quadro 2.1), passando pelo Tecnocentrismo 
exarcebado que passa a ser combatido nas primeiras décadas do 
século XX. 

Essa postura ideológica exarcebada do Tecnocentrismo vem 
sendo substituído progressivamente substituída pela vertente 
moderada devido à tomada de consciência dos limites ambientais do 
globo pelos defensores do Green Capitalism até um novo momento 
onde se busca uma síntese que visa estabelecer uma aliança entre 
preservação e conservação da natureza a partir dos anos setenta do 
século passado, possibilitando a coexistência de posturas ideológicas 
ambientalistas que variam desde a Antrpocêntrica à Ecocêntrica. 

No sentido de reorientar as discussões acerca do caráter 
insustentável da sociedade moderna e inserir o desenvolvimento 
sustentável no debate das concepções acerca de desenvolvimento, 
Leonardos (1996) recupera o conceito de Lebret, que define o 
processo de desenvolvimento a partir de transições dos grupos sociais 
rumo a patamares mais humanos de realização de suas necessidades e 
não apenas considerando o aporte do progresso técnico como critério 
definidor único do desenvolvimento. 

 Ainda segundo Leonardos (1996), uma sociedade é mais 
desenvolvida não quando seus cidadãos “têm mais”, mas quando 
todos podem "ser mais". O crescimento material e o aumento 
quantitativo são necessários para o desenvolvimento humano 
genuíno, mas que não seja crescimento de qualquer tipo, nem 
aumento a qualquer preço.  

Nesse sentido, uma sociedade permanece subdesenvolvida 
enquanto um pequeno número de indivíduos ou grupos privilegiados 
permanecer alienado em uma abundância de bens de luxo e 
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facilidades de acesso a recursos à custa dos muitos que estão, deste 
modo, privados das suas necessidades essenciais (subsistência). Em 
tais situações, tanto os ricos quanto os pobres sofrem de satisfação 
insuficiente de suas necessidades de melhoria ou promoção.  

Alain Lipietz compartilha, de modo implícito, da acepção de 
desenvolvimento de Lebret ao trazer a lume o desafio relativo à 
reorientação do capitalismo rumo ao desenvolvimento sustentável em 
bases exeqüíveis, ou seja, à luz das atuais possibilidades de transição 
de um capitalismo vigente hoje (insustentável) rumo à 
sustentabilidade. Assim diz o autor: 

 
Penso que essa ideologia da ruptura, essa 
ideologia da Nova Jerusalém, é belíssima 
ideologicamente, mas que nunca funcionou na 
história. Todos os que tentaram fazê-lo, que 
acreditaram ser possível sair do capitalismo 
pela porta mestra da revolução para construir 
um outro modelo de produção, se 
aperceberam eles próprios, rapidamente, que 
outra coisa não faziam senão construir no 
exterior algo de não muito diferente da 
Babilônia que tinham deixado. Assim, pois, há 
que não ter a perspectiva de construir um 
modelo de desenvolvimento sustentável 
saindo do capitalismo. Há que se pôr a questão 
de uma inflexão no capitalismo, de novos 
modelos de desenvolvimento que, num 
primeiro tempo, não rompam com as relações 
sociais do capitalismo; mas vamos tentar 
integrar valores como: a autonomia, a 
solidariedade e a responsabilidade ecológica 
(2000, p.2). 

 
Em direção similar, Robin Attfield (1999, p. 105), discutindo as 

contradições intrínsecas ao conceito de desenvolvimento sustentável, 
salienta a necessidade de reconhecimento da prioridade que deve ser 
atribuída à satisfação das necessidades básicas - individuais e coletivas 
– e, como conseqüência ética e moral desse reconhecimento, a 
capacidade que tem tal conceito de comportar um “amplo alcance de 
processos de desenvolvimento, cada um servindo melhor a 
circunstâncias históricas e culturais diferentes”. 
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2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo conclusivo e sintético, pode-se esboçar algumas 

possíveis clivagens teóricas das concepções de natureza incidentes 

na base das formulações da conservação ao ecodesenvolvimento, 

com as respectivas vertentes ideológicas do(s) ambientalismo(s), 

conforme aprofundadas por Melo e Souza (2004), com as 

contribuições ao debate geográfico sobre ambiente e paisagem no 

quadro a seguir, à guisa de adensar o debate. 
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Quadro 1: Concepções de Natureza e suas relações com o(s) Ambientalismo(s): contribuições para o debate geográfico sobre 
ambiente e paisagem. 

CONCEPÇÕES 
DE 
NATUREZA 

CARACTERÍSTICA
S CENTRAIS 

VERTENTES 
IDEOLÓGICAS DO 
AMBIENTALISMO 

CONTRIBUIÇÕES PARA O DEBATE 
GEOGRÁFICO 

PRÉ-
SOCRÁTICA E 
GREGA 
CLÁSSICA 

- Natureza como 
coisa em si mesma, 
auto-emergente e 
matricial (Physis) 
- Caráter teleológico 

BIOCENTRISMO 
ECOCENTRISMO/ 
HOLISMO 

Ambiente confundido com a idéia de 
natureza (idéia de Physis), com retorno à 
esfera de relações comunitárias de vida. 
Paisagem enquanto fruto de  antagonismos 
natural X cultural, externamente 
estabelecidos. 

RENASCENTI
STA 

- Natureza como 
sucessão de 
fenômenos 
- Homem separado 
da natureza 

ANTROPOCENTRI
SMO 
 

Dominação humana sobre a natureza pelo 
advento de novas técnicas, sem 
preocupação com o esgotamento dos bens 
ambientais. Idéia de paisagem como 
percebida e valorizada pelos sentidos e não 
por realidades de intervenção socioaespacial 

ROMÂNTICA 

Ênfase à 
subjetividade em 
oposição ao 
racionalismo 

BIOCENTRISMO 
ECOCENTRISMO 

Valorização da natureza em si mesma, com 
ênfase ao preservacionismo. Paisagem 
concebida enquanto quadro estático, 
referência à dimensão estética da arte no 
tratao teórico com a paisagem 
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FONTE: MELO e SOUZA, 2004; 2007. 

MODERNA 

- Natureza enquanto 
máquina regida por 
leis externas a si 
mesma, logo, passível 
de regulação e de 
completo domínio 
pelo homem 

ANTROPOCENTRI
SMO 
TECNOCENTRISM
O 
(EXARCEBADO) 

Auge da visão de progresso da humanidade, 
ainda que obtido à custa da degradação da 
natureza. Fisiologia da paisagem e ambiente 
construído sem o mundo natural. 

CONTEMPOR
Â-NEA 

- Natureza como 
condição e parte 
integrante do 
processo de 
reprodução social 
(Marxismo). 
- Consciência dos 
limites planetários e 
das conexões com o 
Todo 
- Crise ambiental 

ANTROPOCENTRI
S-MO 
TECNOCENTRISM
O (MODERADO) 
BIOCENTRISMO 
ECOCENTRISMO 
HOLISMO 

Ambiente como resultante das relações 
produtivas 
Paisagem como agregação de tempos 
desiguais e da acumulação de capital. 
Deslocamento discursivo do debate 
ambiental para a esfera da redução do 
consumo. Microgeografias e cotidianidade 
como possibilidades de recortes analíticos 
da paisagem. Sacralização e desumanização 
da paisagem e reificação do ambiente 
entendido como natural, em detrimento das 
lutas sociais. 
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RESUMO  
O artigo discute sobre a importância de aplicação do Método de 
avaliação ambiental, denominado “Método de Contingência”, a partir 
da valoração da paisagem centrada no espaço (decomposição e 
recomposição da totalidade no viés sincrônico e diacrônico) e no 
sujeito (percepção geográfica). A partir da valoração da paisagem 
podem-se obter informações que demonstram ou não a necessidade 
de conservar determinadas áreas do município e, ao mesmo tempo, 
um planejamento para ocupação de áreas que causem menos impacto 
ao ambiente natural. Para tanto, foram aplicados questionários, 
acompanhados da apresentação de um caderno de fotografias do 
Parque Nacional da Chapada Diamantina, que demonstraram seu 
estado atual de conservação e o que deveria ser feito para a 
recuperação do patrimônio ambiental. Constatou-se na pesquisa 
empírica a dificuldade em induzir os indivíduos a revelaram sua 
disposição de pagar pela conservação ambiental. Daí evidencia-se que 
as políticas públicas de criação e manutenção de Parques Nacionais e 
sítios de interesse ambiental abertos à visitação, não são compatíveis 
com o valor econômico atribuído a estes. Diante do exposto, o apoio 
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em linhas teórico-metodológicas diversas não se apresenta 
conflitantes, ao contrário são complementares e oportunas à 
comprovação da hipótese de pesquisa. 
Palavras-Chave: Valoração econômica; Método de Valoração de 
Contingência (MVC); Conservação, Patrimônio Ambiental. 

 
ABSTRACT 
The article discusses the importance of implementing the 
environmental assessment method, called "Method of Contingency", 
from the valuation of the landscape centered in space (decomposition 
and recomposition of the total bias in synchronic and diachronic) and 
the subject (geographical perception). From the valuation of the 
landscape may be information that shows whether or not the need to 
keep certain areas of the city and at the same time, planning for an 
occupation of areas that cause the least impact on the natural 
environment. To this end, questionnaires were applied, with the 
presentation of a book of photographs of the Chapada  Diamantina 
National Park, which showed its current state of conservation and 
what should be done to restore the heritage environment. It was 
found in empirical research is difficult to induce individuals to reveal 
their willingness to pay for environmental conservation. It shows that 
the public policies for creating and maintaining national parks and 
sites of environmental interest open to visitors, are not compatible 
with the economic value attributed to them. Considering the above, 
support in various theoretical and methodological lines are not 
conflicting, unlike are complementary and timely evidence of the 
research hypothesis. 
Keywords: economic valuation; Method of Contingent Valuation 
(MVC), Conservation, Environmental Heritage. 

 
RESUMEN  
El artículo discute la importancia de aplicar el método de evaluación 
ambiental, denominado "Método de Contingencia", a partir de la 
valoración del paisaje centrado en el espacio (la descomposición y 
recomposición del total parcialidad en sincrónico y diacrónico) y el 
tema (percepción geográfica). De la valoración del paisaje puede ser la 
información que se muestra o no la necesidad de mantener 
determinadas zonas de la ciudad y, al mismo tiempo, la planificación 
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de una ocupación de las áreas que causen el menor impacto sobre el 
medio natural. Con este fin, los cuestionarios se han aplicado, con la 
presentación de un libro de fotografías de la Chapada Diamantina, 
Parque Nacional, que mostró su actual estado de conservación y lo 
que se debe hacer para restaurar el patrimonio medio ambiente. Se 
encontró en la investigación empírica es difícil de inducir a los 
individuos a revelar su disposición a pagar por la conservación del 
medio ambiente. Esto demuestra que las políticas públicas para la 
creación y el mantenimiento de los parques nacionales y sitios de 
interés ambiental abierta a los visitantes, no son compatibles con el 
valor económico que se les atribuyen. Considerando lo anterior, el 
apoyo en diversas líneas teóricas y metodológicas no son, al contrario 
son complementarios y oportuna prueba de la hipótesis de 
investigación.  
Palabras Clave: la valoración económica; Método de Contingencia 
(MVC), Conservación del Patrimonio Ambiental. 
  
 
I INTRODUÇÃO 

 
O artigo discute a importância do Método de avaliação 

ambiental, denominado “Método de Contingência”, a partir da 
valoração da paisagem centrada no sujeito (percepção geográfica), 
associada à análise retrospectiva (diacrônica) para entender as relações 
socioeconômicas vigentes (sincrônica), que engendram o espaço 
turístico da Chapada Diamantina/Bahia. 

A necessidade de realizar estudos de valoração econômica de 
impactos ambientais se originou da inadequação dos métodos 
tradicionais de avaliação de projetos ambientais, os quais não 
consideram a proteção do meio ambiente e o uso racional dos 
recursos naturais.  

A maioria dos bens e serviços ambientais (parques, locais para 
recreação e outros recursos naturais públicos ou privados de uso 
coletivo) não são transacionados nos mercados convencionais, mas as 
pessoas atribuem-lhes valor em decorrência do lazer, da beleza do 
lugar, da estética ambiental. Dessa forma, valorar os recursos naturais 
e inserir esse montante na análise econômica se constitui, pelo menos, 
em tentativas de corrigir as tendências negativas do mercado. 
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Dessa forma, os estudos que envolvem a valoração da paisagem 
se tornam cada vez mais importantes, pois podem apresentar soluções 
práticas aos problemas de ocupação de territórios, planejamento 
ambiental e valoração de paisagem para conservação e proteção de 
áreas naturais.  

A partir da valoração da paisagem podem-se obter informações 
que demonstram ou não a necessidade de conservar determinadas 
áreas do município e, ao mesmo tempo, um planejamento para 
ocupação de áreas que causem menos impacto ao ambiente natural.  

A pesquisa encontra-se inserida na área de interesse da 
Geografia e Ciências Econômicas, apoiada nos pressupostos teóricos 
da Teoria Neoclássica, que postula o principio da soberania do 
consumidor, a partir das preferências individuais, por ser a de maior 
amplitude nas aplicações e usos dos ativos naturais pela atividade 
econômica. 

Face às questões que se apresentam com relação à temática fez-
se o seguinte questionamento: Em que medida a leitura da paisagem 
centrada no sujeito ou no espaço constitui-se em linhas teórico – 
metodológicas diversas, porém apropriadas para entender a 
organização e valorização do espaço geográfico do Parque Nacional 
da Chapada Diamantina? 

Para auxiliar o desenvolvimento da investigação, acima 
mencionada, foi formulada a hipótese de que a técnica de Método de 
Valoração Contingente (MVC) constitui-se, num método de avaliação 
monetária, capaz de valorar o uso direto e indireto de locais, abertos à 
visitação pública, dos parques nacionais brasileiros ou locais turísticos. 

Nesse contexto, entende-se que o MVC, enquanto técnica de 
valoração ambiental da paisagem está relacionada ao aspecto exterior, 
ou seja, aparência, relativamente estática. Logo, a observação da 
paisagem é insuficiente para explicar a relação homem-natureza.  Daí 
a necessidade de ir além da aparência e apreender a essência dessa 
relação: a organização do espaço geográfico na sua totalidade 
objetivando a complementaridade teórico-metodológica de pesquisa. 

O presente estudo, além da introdução, está estruturado em 
cinco outras seções. Na Seção 2 é apresentada a caracterização da área 
de estudo. Na Seção 3 aborda os aspectos metodológicos da pesquisa. 
Na Seção 4 é feita uma breve revisão bibliográfica do Método de 
Valoração Contingente (MVC) para mensuração do valor ambiental 
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em atendimento a problemática e aos objetivos propostos na 
pesquisa.  

Na seção 5, discute-se sobre o método de valoração da 
paisagem centrada no sujeito e no espaço geográfico para estimação 
da disposição a pagar pela conservação do Parque Nacional da 
Chapada Diamantina.   

Por fim, nas considerações finais retoma-se a assertiva definida 
na hipótese, buscando a sua validação respaldada nos resultados 
obtidos do trabalho empírico, e referencial teórico metodológico 
utilizado sobre a área de estudo. 
 
II CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 
A área de estudo abrange os municípios de Lençóis, Mucugê, 

Palmeiras, Andaraí e Ibicoara, que delimitam o Parque Nacional da 
Chapada Diamantina, 
conforme Figura 01. 
Criado em 17.09.1985 
pelo Decreto Federal 
No. 91.655, possui uma 
área de 152.000 ha. e 
perímetro de 110 km. 

Para efetiva 
regularização do 
Parque foi feito em 
1997/98 um 
levantamento 
fundiário realizado 
pela Universidade de 
Lavras em Minas 
Gerais – Fundação de 
Apoio ao Ensino 
Pesquisa e Extensão, 
onde se constatou que 
47,33% da área de 
152.000 ha. e 
perímetro de 110 km 
pertence ao Banco do 

Figura 01- Área de Estudo no Estado da 

Bahia 
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Jussiape
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Lençóis
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FIGURA 2
MUNICÍPIOS INSERIDOS NA MICROREGIÃO DE SEABRA

ÁREA DE ESTUDO

Fonte: IBGE - DIGE01/NE1
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Brasil e propriedade privada e 52,67% da área são terras devolutas. A 
análise final desse processo (data base: 97/98) foi complementada 
com o levantamento dos custos indenizatórios realizado pelo DICRI-
Divisão de Criação e Implantação, estimado no valor de R$ 
6.412.895,58 (data base: 1998). 

 
III ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 
Nessa pesquisa, o tamanho da amostra foi estimado em 400 

usuários do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Baseou-se na 
metodologia proposta por Barbetta (2006), considerando 95% de 
confiabilidade e 5% de erro amostral (Eo) nas estimativas estatísticas. 

 A aplicação da técnica intitulada MVC deveu-se ao fato de sua 
metodologia basear-se na criação de um mercado hipotético de 
produtos e serviços ambientais, para captar a disposição de pagar dos 
indivíduos.  

O questionário foi composto de cinco segmentos: as 
características socioeconômicas dos usuários; a análise de risco 
ambiental – conflitos de uso; o comportamento do usuário em relação 
ao ativo natural; o ponto de vista do usuário em relação ao parque e, 
por último, a disposição a pagar do usuário- DAP. 

 Em relação ao DAP, foi constituído de perguntas estruturadas, 
no formato dicotômico (Referendum) e envolveu uma escolha do 
entrevistado para responder,            (Sim / Não). Essa foi à forma de 
obtenção do valor previamente definido, inclusive, sendo o valor 
proposto veiculando ao pagamento na conta telefônica.  

A pesquisa de campo ocorreu durante os meses de Outubro e 
Novembro/2007 (época de aulas e normalmente com chuvas), férias 
escolares e verão até Fevereiro de 2008. Foram aplicados 
questionários, acompanhados da apresentação de um caderno de 
fotografias do Parque, que demonstraram seu estado atual de 
conservação e o que deverá ser feito para a recuperação do 
patrimônio ambiental. 

 
IV MÉTODOS DE VALORAÇÃO CONTINGENTE (MVC) 

 
Os métodos de valoração econômica ambiental são 

instrumentos analíticos que contribuem para uma técnica de avaliação 
de projetos mais abrangente: a conhecida análise custo-benefício 
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(ACB), cuja concepção teórica esta baseada na Teoria Econômica 
Neoclássica, que enfatiza a filosofia individual e a soberania do 
consumidor. 

Não existe uma classificação universalmente aceita sobre as 
técnicas de valoração econômica ambiental, o que justifica destacar a 
contribuição metodológica dos teóricos Hanley e Spash (1993) no 
desenvolvimento do método denominado Método de Valoração 
Contingente (MVC), que se baseia na teoria da utilidade do 
consumidor1.  

 A idéia básica do MVC é que as pessoas têm diferentes graus 
de preferência ou gostos por diferentes bens ou serviços e isso se 
manifesta quando elas vão ao mercado e pagam quantias específicas 
por eles. Este método de valoração permite que se estime o valor 
econômico de bens e serviços, inclusive, constitui-se no único 
método disponível capaz de captar valor de não-uso. 

  Diversos organismos governamentais consideram o MVC 
como subsídio para as decisões e fundamentação das políticas 
públicas ambientais. Tem sido utilizado para obter a estimativa de 
benefícios econômicos e a viabilidade de projetos desenvolvidos por 
agentes financeiros internacionais, a exemplo do Banco Internacional 
para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID. Além disso, vem sendo 
aplicado para fundamentar as penalidades judiciais, quando da 
compensação de danos causados por desastres ambientais à 
sociedade, assim como os custos de recuperação dos ecossistemas 
afetados (MAY et al. 2000:19; MORAES & BORGER 2000: 504). 

Uma das questões ainda bastante controversas com referência 
ao método consiste na apuração do valor da DAP, seja em termos de 
modelos paramétricos ou não-paramétricos, seja em termos de 
medida da DAP, valor médio ou mediano.  

Nesse propósito, alguns autores já aplicaram o MVC em ativos 
naturais - Oliveira Filha (2002) valora a recuperação e preservação das 
praias de Niterói Rio de Janeiro; Santana, (2003) utiliza-se do método, 
enquanto, ferramenta de gestão do Parque Nacional de Jaú 

                                                 
1
  estima as mudanças de bem-estar em termos monetários associando as 

mudanças do nível de preços com as mudanças nas quantidades consumidas. 
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Amazonas; Silva (2003), em seus estudos valora o Parque Ambiental 
Chico Mendes Rio Branco; Martins (2002) na sua tese de doutorado 
valora a Praia de Jericoacoara no Ceará; Hildebrand (2001) faz 
avaliação econômica dos benefícios gerados pelos parques e bosques 
Urbanos de Curitiba; Mota (2000) faz a valoração de ativos 
ambientais do Parque Nacional Água Mineral, localizado em Brasília, 
como subsidio a decisão pública; Ferreira (2000) aplica o modelo de 
avaliação de contingente, no Parque Nacional do Iguaçu Paraná, 
numa perspectiva de valor de uso recreativo. 

 
V RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
É notória, a existência de diversas concepções teórico-

metodológicas da Ciência Geográfica, adotadas por diversos autores 
para construção das categorias conceituais de espaço e paisagem.  

Nesse artigo, optou-se em aplicar o método de valoração 
econômica, mediante abordagem centrada no sujeito (MVC), 
principio fundamentado na percepção geográfica, que remete ao 
imaginário coletivo, associada à análise diacrônica e sincrônica da 
paisagem do Parque Nacional da Chapada centrada no espaço, para 
captar a dinâmica que engendram o espaço turístico, dessa região.  

Dessa forma, busca-se analisar a forma de apropriação da 
paisagem do Parque Nacional da Chapada Diamantina – Ba pelos 
turistas e população local. Assim, é avaliada a eficácia do método de 
avaliação monetária, que capta valores de uso direto e indireto de 
locais abertos à visitação pública geral.  
 
5.1 Uma Leitura da Paisagem Centrada no Sujeito: Método de 
Valoração Contingente (MVC) 
 

Nesta seção é apresentado o referencial teórico necessário ao 
desenvolvimento metodológico, algumas características dos 
entrevistados, e também, são apresentados os resultados estatísticos 
do MVC, definido na amostra de pesquisa.  

Convém frisar, que a forma mais usual de entender o espaço 
geográfico se dá pela expressão fisionômica da paisagem. Percebe-se 
que as definições dessa categoria conceitual, partem da premissa, de 
quem a contempla e a analisa, como se a paisagem não existisse sem 
que alguém a observasse. Assim, desde que o observador é um 



O Parque Nacional da Chapada Diamantina: O Valor Econômico da Paisagem  

Centrada no Sujeito e no Espaço                                                    163 

 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 

sujeito, o conceito de paisagem é impregnado de conotações culturais 
e ideológicas.   

De acordo com Santos (1988, p.61) 
 
tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão 
alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida 
como o domínio do visível, aquilo que a vista 
abarca. Não é formada apenas de volumes, mas 
também de cores, movimentos, odores, sons etc. 

 
Cabe destacar, que as representações da paisagem variam de 

indivíduo para indivíduo, pois a sua interação com o mundo é afetada 
por diversos fatores. Primeiramente, por estar sujeita às 
particularidades das combinações de elementos físicos, biológicos e 
sociais do espaço, também, por ser dependente das características 
fisiológicas individuais.  

As condições físicas dos órgãos sensoriais do sujeito, também, 
estão fortemente relacionadas às disposições da personalidade, sendo 
profundamente alteradas, de acordo com a motivação, cansaço, 
lembranças, expectativas e valores individuais.  

De maneira sintética, a paisagem é formada por objetos 
materiais e não-materiais. As variáveis que intervêm em sua formação 
são ativas, evoluem e modificam-se no tempo, constituindo um 
conjunto dinâmico.  

Assim posto, em particular, o olhar do turista é direcionado 
para os aspectos da paisagem que os separa da experiência de todos 
os dias, tendo em vista que, ao viajar, o mesmo busca a mudança de 
ambiente, o rompimento com o cotidiano, realização pessoal, além da 
concretização de expectativas, fantasias e aventura.  

Nessa perspectiva, quanto mais exótica a paisagem, mais 
atrativa será para o turista. Esse direcionamento implica numa 
sensibilidade própria de cada um dos sujeitos, voltada para 
determinados elementos visuais, característicos, do que, para ele, é 
típico de um determinado lugar.  

Contudo, a representação da paisagem característica do lugar 
visitado, encontra-se circunscrita, não apenas à expectativa do turista, 
mas também a um processo de produção que nada tem de autônomo 
ou inteiramente subjetivo, pois o seu olhar pode ser monitorado pelos 
interesses do empresário capitalista.  



CARVALHO, D. R. de  164 

 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 

 
5.1. 1 Perfil modal do freqüentador 
  

Observou-se no trabalho empírico, uma pequena maioria de 
freqüentadores do sexo masculino, 52%, contra 48% de visitantes do 
sexo feminino. No que se refere à faixa etária, o turismo na Chapada 
Diamantina tem a preferência do público jovem, dado que 54% do 
total perguntado situaram-se em 18 a 45 anos.  

 Portanto, exceto quanto ao gênero e região onde mora, há uma 
uniformidade no perfil do visitante, sobretudo no que se refere à 
renda familiar e ao nível educacional. Destaca-se que 88,1% dos 
entrevistados, com mais de 25 anos, tinham nível superior completo, 
ou estavam na faculdade. 

  
5.1.2 Renda pessoal e renda familiar  

 
A renda pessoal e familiar dos freqüentadores do PNCD 

resultou em valores médios de R$ 1.809,00 e de R$ 3.593,70 
respectivamente, conforme tabela 01. Pelo modelo de questionário 
aplicado, concentrou-se nas famílias com renda igual ou superior a 
R$3.000,00 (ponto médio do intervalo R$ 1.500 a R$ 4.500,00) que 
envolve a grande maioria dos freqüentadores do Parque.  

A seguir, relacionam-se algumas estatísticas básicas com 
referência às características dos 400 entrevistados, de acordo com a 
amostra definida, necessária à valoração monetário do parque.  
 
Tabela 01. Frequentadores do Parque nacional da Chapada Diamantina 

Variáveis 
 
 

N 
(incluídas) 
 

N* 
(excluídas) 
 

Média 
 

Desvio-
padrão 
 
  
 

Renda Pessoal (RP)  371 29 1809.5 950.7 

Renda Familiar (RF) 343 57 3593.7 1157.0 

Duração Viagem 
(DV) 

388 12 6.368 6.117 

Duração Parque 
(DP) 

388 12 2.993 2.002 

Gastos de Viagem 
(GV) 

343 58 379.1 451.5 

Gastos no Entorno 
(GE) 

349 51 154.65 137.37 

Nr. acompanhantes 
(NA) 

377 23 4.849 4.190 

Disposição-a-pagar 
(WTP) 

345 55 8.2322 7.081 

                                                 
2
 R$ 20,58 X 400 = R$  8.232,00 (DAPS da amostra)  
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Fonte: valores obtidos a partir dos dados da pesquisa de campo. 
 

Com base na amostragem do universo, observou-se que o 
motivo da viagem continua sendo lazer, onde o principal meio de 
acesso a região é feito basicamente de ônibus e carro, restringindo-se 
o uso do transporte aéreo a um limitado número de turistas. 

É possível, verificar diretamente nos microdados o inexpressivo 
turismo de excursão, predominando o turismo em família ou com 
amigos. O freqüentador-padrão do parque é tipicamente o jovem da 
classe média, universitário ou formado, e visita o parque pela primeira 
vez em companhia de amigos.  

Os números de visitantes, da tabela abaixo, foram obtidos a 
partir das percentagens por região, cujas origens dos dados de 
freqüência foram anotadas pelo IBAMA/base local para 2007.  A 
tabela 02 aponta as populações das Regiões 1 e 2 com idade superior 
a 15 anos e inferior a 50 anos.  
 
Tabela 02. Porcentagem das Populações que visita o parque (%PQV)  

Local3 
% Pop. de 15 

a 49 anos 
Total de 
visitas 

% Visitas ao 
parque 

C. 
Total de 
Viagem 

Região 1  
180.00
0 

9.700 5,39% 221,00 

Região 2  
1.826.1

00 
3.630 0,20% 580,00 

Fonte: valores obtidos a partir dos dados da pesquisa de campo  

 
5.1.3 Objetivos da visita  
 

No conjunto do fluxo de turistas nacionais e estrangeiros, 97% 
dos entrevistados responderam que o parque é o principal motivo da 
viagem representado pelos seus atrativos naturais (trilhas, cachoeiras, 
vegetação, grutas e rios), foram o fator decisivo para visitar a Região 
da Chapada Diamantina. Dentre as atividades que os turistas mais 

                                                 
3
 A primeira era circunscrita a um raio de 500 quilômetros, envolvendo 

basicamente os freqüentadores das redondezas e das cidades provenientes do 

Estado da Bahia e seus entornos. A segunda região envolveria os freqüentadores 

de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília e estrangeiros. 
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gostam de exercer ao ar livre, destacou-se em 97% a caminhada, em 
seguida o montanhismo. 
 
5.1.4 DAP estimada para o Parque Nacional da Chapada Diamantina 

No presente trabalho, a partir da utilização da média, tabela 03, 
obteve-se um DAP total anual.  A estimativa do benefício total 
líquido a ser pago pelos frequentadores do PNCD foi obtido da 
seguinte forma: 

 
DAP total l = (13.330 Total de visitas da Região I e II – 400 entrevistas) / 400 

entrevistas/ x 8.232 MÉDIA das DAPS da amostra x 12 = R$ 3.193.193 
 
Dessa maneira, a DAP estimada para o PNCD foi de R$ 

3.193.193. Esse valor pode ser considerado como uma estimativa 
mínima da DAP, pois no cálculo foram considerados os 55 
entrevistados que indicaram um real valor “zero”. 

Em seguida, utilizando-se a mesma fórmula, obteve-se uma 
estimativa máxima do DAP, pois foram eliminados os efeitos da 
valoração dos 55 entrevistados que indicaram um real valor “zero”, na 
forma a seguir: 

 
DAP total 2 = (13.330 Total de visitas da Região I e II – 345entrevistas) / 345 

entrevistas/ x 8.232
4
x 12 =                R$ 3.717.865 

 
Assim, pode-se afirmar que a DAP anual do PNCD que os 

visitantes estão a pagar encontra-se no intervalo de R$ 3.193.193 e R$ 
3.717.865 
 

Tabela 03- Disposição a Pagar- DAP   
R$ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 120 

Visitantes 55 80 55 58 25 10 39 11 7 8 12 13 4 6 1 3 1 2 3 3 3 1 

Fonte: valores obtidos a partir dos dados da pesquisa de campo  
 
Média1= R$ 20,58  
Média2= R$ 23,86 (eliminados os efeitos da valoração dos 55 entrevistados 
que indicaram um real valor “zero”) 

 

                                                 
4
 23,86 x 345=   MÉDIA das DAPS da amostra 
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Para obtermos o valor total do Parque Nacional da Chapada 
Diamantina, acrescentou-se: 

a. Valor do DAP anual excluindo os entrevistados que 
indicaram o valor “zero” = R$ 3.717.865; 

b. Os custos totais Indenizatórios do Parque Nacional da 
Chapada Diamantina estimado no valor de R$ 6.412.895,58 (data 
base: 1998); 

c. Custos anuais da Corporação do Corpo de Bombeiros 
estimado no valor de             R$ 28.800 (data base: 2007); 

d. Custos médios, nas operações de helicópteros para 
combate de incêndios florestais estimado no valor de R$ 142.800 
(data base: 2007); 

e. Verbas a serem destinadas para prevenção e combate aos 
incêndios florestais no Estado da Bahia de R$ 1.320.000,00. Dentre 
os recursos totais previstos, serão destinados para a sede de Lençóis 
11,11% para a compra de veículos, 10,26% das verbas previstas para a 
compra de equipamentos de proteção individual e 11,76% serão 
orçados para outros custos, tais como: dotação de verba para 
alimentação cota de combustível e manutenção de veículos previstos 
na sede. 

Assim, os custos totais são de R$ 7.904.496 acrescidos ao valor 
do excedente consumidor5, na ordem de R$ 3.717.865 resulta no valor 
total do Parque Nacional da Chapada Diamantina em R$ 11.622.361. 
 
5.2. Análise Diacrônica e Sincrônica da Paisagem Centrada no 
Espaço  

 
Das categorias geográficas, o conceito de espaço desperta um 

significativo interesse dos profissionais acadêmicos. Nesse sentido, 
destacam-se os elementos do espaço, segundo Milton Santos para 
apreender do espaço turístico do Parque Nacional da Chapada 
Diamantina.  

 Sabe-se que a dimensão da produção espacial resulta da ação 
dos homens agindo e reagindo sobre o próprio espaço intermediado 

                                                 
5
 Marshall define como a quantia excedente e acima do preço real pago pelo 

consumidor que prefere obter um quantum de um bem do que não obtê-lo. 
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pelos ativos (bens) naturais e artificiais. Para Santos (1997a, p.49) “o 
espaço constitui uma realidade objetiva, um produto social em 
permanente processo de transformação. O espaço impõe sua própria 
realidade, por isso a sociedade não pode operar fora dele”. 

O entendimento das perspectivas conceituais de “espaço” 
remete-se obra de Santos (1997a, p.6 -7) que expõe de forma clara, os 
elementos constitutivos do espaço - os homens, às firmas, as 
instituições, as infra-estruturas e o meio ecológico. 

Os homens, enquanto seres individuais e sociais correspondem 
à demanda turística do Parque Nacional da Chapada Diamantina, a 
população residente da área de estudo e também, todos os 
responsáveis pelo funcionamento de outros elementos, tais como os 
representantes das firmas no segmento turístico (comerciantes locais, 
serviços de hospedagem, alimentação, às agências e operadoras de 
viagens), das instituições (IBAMA, Corpo de Bombeiros).   

Segundo Santos (1997a), as Instituições correspondem às 
normas, ordens e legitimações. Nesse contexto, destaca-se o 
Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável – PDRS da 
Chapada Diamantina que é referenciado nas diretrizes e prioridades 
do Governo do Estado da Bahia.  

Por fim, o meio ecológico, enquanto elemento do espaço. Para 
Santos (1997a: 6) compreende “o conjunto de complexos territoriais 
que constituem a base física do trabalho humano”. Nessa perspectiva, 
não só receptáculo das ações humanas, mas é também, delas 
resultante, durante o processo histórico. 

Cabe observar, que esses elementos contêm-se e são contidos, 
simultaneamente, produzindo-os de forma intrinsecamente 
relacionada numa totalidade espacial.  

Ainda, numa perspectiva de totalidade espacial, Santos (1997a, 
p.49) propõe quatro categorias de análise - forma, função, estrutura e 
processo, elementos fundamentais para compreensão da produção de 
espaço. O autor destaca: 

 
forma, função, estrutura e processo são quatro 
termos disjuntivos, mas associados, a empregar 
segundo um contexto do mundo de todo dia. 
Tomados individualmente, representam apenas 
realidades parciais, limitadas do mundo. 
Consideradas em conjunto, porém, e relacionados 
entre si, elas constroem uma base teórica e 
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metodológica a partir da qual podemos discutir 

os fenômenos espaciais em totalidade. (1997a, p. 
52). 
 

Assim posto, as categorias de análise utilizadas procuram 
enfocar o espaço nas suas perspectivas sincrônicas, enquanto 
paisagem, e diacrônica como resultante de um processo. Pelo que foi 
destacado, o processo, enquanto, categoria de análise para 
compreensão da produção do espaço, dá conta das ações e interações 
de todos os outros elementos, contemplando as categorias-forma, 
função e estrutura - num movimento diacrônico.  

Nesse cenário, um importante elemento é inserido no conjunto, 
o tempo social diferente do tempo linear. Como propõe Santos, para 
os diversos agentes sociais, as temporalidades variam, porém, se dão 
de modo simultâneo. 

Ainda, nessa perspectiva de análise, é reconhecido que o 
presente acumula formas espaciais do passado, o que justifica, nesse 
artigo, fazer um levantamento retrospectivo da Chapada 
Diamantina/Brasil (análise diacrônica) para entender as relações 
socioeconômicas vigentes (sincrônica), da delimitação espacial de 
estudo. 

Como é sabido, o Estado-nação brasileiro tem suas raízes na 
expansão mercantil-colonial européia do século XVI. Naquele 
momento histórico, as burguesias mercantis, aliadas às monarquias, 
sobretudo portuguesa e espanhola, empreendiam a busca para além-
mar do ouro, da prata ou de produtos de alto valor comercial nos 
mercados europeus que pudessem ser transacionados, portanto com 
muito lucro. 

A formação econômica da Chapada Diamantina guarda fortes 
laços com a atividade mineral. Todavia o início de seu povoamento se 
deu com a exploração pecuária, mediante a expansão das fazendas de 
gado do Morgado de Guedes de Brito e da Casa da Ponte.  

O ciclo do ouro teve início no século XVIII, a partir das 
descobertas auríferas nos rios Itapicuru, de Contas e Paramirim. De 
1745 a 1845, a vila de Rio de Contas foi o grande entreposto 
comercial da região, perdendo essa função para Lençóis devido à 
descoberta dos diamantes. 
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O declínio da produção aurífera e decadência do império 
açucareiro (engenho) dão lugar ao ciclo do diamante, o qual foi 
responsável pelo surgimento de uma nova leva de assentamentos 
humanos na região e pela extensão da lavra de diamantes de Mucugê 
para o sul, atingindo o Vale do Rio de Contas. 

Nesse contexto, Moraes salienta que: 
 
As formas espaciais criadas pelos homens 
expressam muito das relações sociais vigentes na 
época em que foram produzidas. A este 
relacionamento contínuo e progressivo entre as 
sociedades e a superfície terrestre denomina-se 
processo de valorização do espaço. A noção de 
espaço é assim inseparável da idéia de sistemas de 
tempo. Pois, a cada momento da história local, 
regional, nacional ou mundial, a ação das diversas 
variáveis depende das condições vigentes do 
correspondente sistema temporal. (MORAES,     
1997, p. 35). 
 

 Temos assim, implícitos no conceito definido por Moraes, que 
a noção de tempo é fundamental, não só para entender os objetos que 
se transmutam durante o processo histórico, mas também as ações 
que de forma distinta, evoluem com o tempo, produzindo novas 
relações que se expressam em novas formas. O tempo assume novas 
conotações com o desenvolvimento das técnicas. 

Destacam-se, portanto, as definições que melhor sintetizam a 
idéia de identidade regional e temporal, segundo Santos. 

 
[...] em cada lugar, pois, o tempo atual se defronta 
com o tempo passado, cristalizados em formas. 
Para o tempo atual, os restos do passado 
constituem aquela espécie de “escravidão das 
circunstâncias anteriores”. (SANTOS, 1997a, 
p.113).   
 

Daí a necessidade de uma retrospectiva histórica que permita 
entender certas características e determinações que compõem a 
particularidade da formação brasileira que teve por berço uma 
formação colonial, e isso significa que a motivação da conquista de 
espaços está na gênese do país. A apropriação de novos lugares, com 
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suas populações, riquezas e recursos naturais, era o móvel básico da 
colonização. Isso imprime uma marca na sociedade gestada na 
colônia, uma determinada sociedade que se organiza para a 
exploração (extração de recursos naturais específicos), porém, nem 
sempre está diretamente interessada no espaço em si. 

 Dessa forma, admite-se que uma ótica dilapidadora comanda o 
processo de colonização, que se expressa simultaneamente num 
padrão extensivo e intensivo, quando analisada sob o ponto de vista 
da apropriação do espaço. 

Nessa perspectiva, salienta-se o ciclo do ouro e diamante, onde 
o móvel geral do processo era a transferência de riquezas minerais 
para Portugal.  No século XIX a política econômica da Coroa 
Portuguesa proibiu a comercialização do diamante, face ao baixo 
preço no mercado internacional, liberando nas primeiras décadas do 
século seguinte os trabalhos exploratórios, quando o preço reagiu no 
mercado.  

Essa estratégia econômica foi responsável pela dinamização das 
antigas vilas, como Barra da Estiva e Rio de Contas, e para o norte, 
foram criadas novas povoações, como Xique-Xique (Igatu), Andaraí, 
Palmeiras e Lençóis, até atingir Morro do Chapéu, definindo-se os 
primeiros contornos da região, que passou a ser conhecida como 
Chapada Diamantina. 

Para análise sincrônica, fundamentou-se nos estudos feitos por 
Carvalho (2006), e em Carvalho & Oliveira (2009), buscando dados 
necessários à leitura atual da paisagem, centrada nos elementos do 
espaço turístico do Parque Nacional da Chapada Diamantina.  

Desse modo, constatou-se que a demanda turística do Parque 
Nacional da Chapada Diamantina tem como característica a 
regionalidade, haja vista que 56 % do total do fluxo turístico são 
provenientes do Estado da Bahia. A seguir, brasileiros de outros 
Estados contribuem com 26% do fluxo turístico total receptivo, 
sendo que em terceiro lugar vêm os estrangeiros com um percentual 
de 18 %.  

Atualmente, na região da Chapada Diamantina, aleatoriamente, 
constatou que a atividade turística tem contribuído para a geração de 
emprego e melhoria de vida da população, apenas para os 
proprietários de carros utilitários, que realizam passeios dos turistas 
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visitantes dessa região, guias turísticos, donos de hotéis, agências de 
viagens, limitando-se, portanto, a um pequeno grupo. 

Torna-se evidente, que somente a oferta de emprego não 
justifica o desenvolvimento da atividade turística na região. 
Normalmente, o turismo de médio e alto luxo pouco dinamiza a 
economia e a população local.   

É interessante destacar, o “Hotel Portal”, instalado na cidade de 
Lençóis. Tratando-se de um hotel de luxo, esse necessita de mão-de-
obra especializada para os seus serviços, assim, tende-se a recrutar 
pessoal qualificado nos centros dinâmicos, com base na justificativa 
de que não é fácil encontrar pessoal na região que preencha os pré-
requisitos necessários a prestação de serviços, que são oferecidos ao 
público alvo que se hospedam no hotel. 

No tocante, a infra-estrutura dos municípios da área de estudo, 
enquanto elemento do espaço refere-se ao trabalho humano 
materializado ao longo do tempo. O saneamento básico dos 
municípios é precário, pois, em quase todos, se utiliza à fossa séptica. 
As localidades abrangidas por este estudo não possuem esgotamento 
sanitário, fator crítico, para a contaminação das águas superficiais. 
Lençóis possui uma pequena rede de esgotamento sanitário, restrita 
ao centro, que coleta o esgoto do sítio histórico e o despeja 
diretamente no rio Lençóis. Nos períodos de baixa vazão, o leito do 
rio transforma-se em um esgoto que corta a cidade. 

Observa-se, também, que os rios e riachos da região 
transformam-se em lavanderias públicas e é comum o uso de 
produtos como saponáceos, detergentes e água sanitária. Nos 
municípios, o abastecimento de água fica sob a responsabilidade da 
Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), porém, o 
tratamento dos reservatórios é insuficiente. 

No que diz respeito à saúde, a situação na Chapada Diamantina 
é bastante deficitária. Na grande maioria, os postos de saúde 
necessitam de reforma nas instalações físicas, e também, são 
desprovidos de materiais e medicamentos, para que funcionem a 
contento.  

 A deficiência nos serviços médicos, por exemplo, ameaça o 
turismo. Uma das atividades de lazer é fazer trilha em busca das 
belezas naturais que a região oferece. Entretanto, os percursos são 
rudimentares, acidentados e sem sinalização, o que aumenta o risco de 
acidentes, inclusive de ataques de animais.  
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De acordo com os moradores entrevistados, exceto os do 
município de Mucugê, 67,8% afirmaram que a coleta de lixo nas 
cidades é realizada pelas prefeituras, porém de forma insatisfatória e 
precária.  

Em Palmeiras, o Grupo Ambientalista de Palmeiras (GAP), 
composto de aproximadamente 12 componentes, realiza, 
voluntariamente, a coleta de lixo nas ruas da cidade, no Vale do 
Capão e nas trilhas. Além disso, o GAP orienta os moradores para 
que não joguem lixo nas ruas nem lavem roupa no rio que abastece a 
cidade, o Rio Preto. 

Apesar da discreta melhoria na limpeza da cidade de Lençóis, 
persiste a indefinição quanto ao melhor destino e tratamento do lixo. 
Além disso, observou-se que é preciso organizar um sistema de 
limpeza e conservação das trilhas ecoturísticas. 

O destino que se dá aos resíduos domésticos contribui para a 
deterioração das condições sanitárias da área. Verificou-se que, tanto 
em Lençóis quanto nos demais municípios, as pessoas costumam 
dispor o lixo doméstico no quintal, muitas vezes próximo às 
habitações. Outros enterram o lixo e, posteriormente, utilizam o 
aterro para o plantio de árvores frutíferas.  

Outro grave problema é o depósito dos detritos ao longo das 
estradas, ação que se repete nas vilas, povoados e também nas sedes 
municipais. Há um lixão, por exemplo, nas margens da BA-850, km 7, 
fato que contribui para a degradação ambiental da área que dá acesso 
a Lençóis. 

Dos municípios que delimitam o Parque Nacional da Chapada 
Diamantina, a cidade de Mucugê é pioneira na reciclagem do lixo para 
uso como adubo agrícola, já que possui uma usina de compostagem. 
Essa forma de tratamento dos resíduos sólidos faz parte do Programa 
de Desenvolvimento Regional Sustentável (PDRS). 

No que diz respeito ao sistema de comunicação do Parque 
Nacional da Chapada Diamantina funciona precariamente e, de 
acordo com os dados da Telemar, a densidade telefônica6 é muito 
baixa (varia entre 0,78 a 1,09 terminal para cada 100 habitantes) em 
todos os subespaços da região. Contudo, a empresa afirma que serão 
implementados projetos de expansão da rede. 

                                                 
6
 A União Internacional de Telecomunicações considera razoável a média de 30 

a 40 terminais para cada 100 habitantes 
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De uma maneira geral, embora, deficitária, existem instalações 
fixas telefônicas em todos os municípios que delimitam a região do 
Parque Nacional da Chapada. Cabe destacar, porém, que só existem 
torres para captação e recepção de telefone celular, em alguns 
municípios, a exemplo, Lençóis.  

Nesse contexto, Milton Santos (1997b) chama a atenção para o 
importante fato de que os fluxos hegemônicos se instalam onde há 
uma maior densidade de objetos técnicos. Daí, porque São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte sediam a maior parte das redes de alta 
capacidade e longa distância, fazendo com que essa área seja bem 
servida dos serviços de telecomunicação, destacando-se sobremaneira 
do restante do País. Assim posto, conclui-se que nem todos os 
lugares, nem pessoas fazem parte do espaço de fluxos, pois existe 
uma relação diferenciada do homem com espaço geográfico. 

Por fim, o acesso diferenciado aos avanços tecnológicos das 
telecomunicações aprofunda a desigualdade social no tratamento de 
dados, dessa região, comparada às cidades de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte, que sediam a maior parte das redes de alta 
capacidade e longa distância do território nacional. 

Um dos graves problemas do sistema de transportes da região é 
a falta de manutenção da malha viária dos municípios. A principal via 
de transporte rodoviário – a BR-242 – está com deficiente estado de 
conservação, além dos constantes acidentes e assaltos à mão armada, 
ao longo dessa rodovia.  

Os municípios que delimitam o Parque Nacional da Chapada 
Diamantina, por terem pequenas dimensões, não necessitam de 
transporte coletivo urbano, assim, a população conta apenas com as 
linhas de transporte rodoviário intermunicipal, que funcionam de 
forma insuficiente e dificultam o acesso à região. No Município de 
Palmeiras há um aeroporto de porte médio que pode receber aviões 
de grande porte. 

O acesso ao Parque Nacional da Chapada Diamantina dá-se por 
meio da BR-242 e o cartão-postal, isto é, a principal atração turística 
da região é a cidade de Lençóis. Mas, quem vai a Lençóis e deseja 
conhecer os outros municípios adjacentes deve regressar à BR-242, 
pois não se tem acesso direto daquela localidade para as outras. Essa 
condição de “beco rodoviário” da cidade de Lençóis constitui um 
obstáculo ao fluxo de turistas para as outras cidades, cujo acesso é 
independente, a partir da BR-242. 
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Nas localidades mais povoadas dos municípios que delimitam o 
Parque Nacional da Chapada Diamantina, a energia é basicamente 
fornecida pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 
(COELBA). 

A infra-estrutura constitui-se em importante elemento do 
espaço turístico na Chapada Diamantina. Segundo Carvalho (2006) 
mais de 50% dos empreendimentos públicos destinados ao setor de 
transportes, encontra-se em fase de projetos. Percebe-se, também, a 
inexpressiva aplicação de recursos públicos, acerca dos 
empreendimentos necessários à recuperação urbanística de Lençóis, 
tendo em vista que apenas 14,47% foram concluídos, restando 
portando 85,53% dos projetos a serem implementados. 

Os investimentos destinados implementação do Sistema de 
Esgotos e Saneamento, encontram-se, ainda, em fase de projetos, 
ratificando a atual situação de precariedade existente nos municípios 
de Andaraí, Ibicoara, Lençóis, Mucugê e Palmeiras.  Assim, gera-se a 
contaminação do solo e das águas superficiais por deposição de lixo a 
céu aberto e acúmulo desses em locais inadequados, em decorrência 
da precária coleta seletiva do lixo e destinação final em local 
planejado. 
 
VI CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Do ponto de vista metodológico, os conceitos e métodos 
disponíveis que fundamentam a valoração econômica do meio 
ambiente demonstram ser úteis, mas ainda, sujeitos a limitações. Os 
inúmeros trabalhos de pesquisa que estão sendo realizados em nível 
mundial, inclusive no Brasil, trarão significativos avanços nos 
próximos anos. 

De qualquer forma, a avaliação monetária do Parque Nacional 
da Chapada Diamantina, chama a atenção sobre a forma com a qual 
se conduz a política de parques, sem praticamente nenhum 
conhecimento do valor do mesmo e sem maiores compromissos com 
as reais demandas da sociedade. 

Nessa perspectiva, o MVC permitiu fundamentalmente, 
estabelecer relações entre a taxa de freqüência a Chapada Diamantina 
e o conjunto de fatores sócio-econômicos (custo de deslocamento, 
níveis de renda, de instruções etc. dos visitantes). Assim, ele consegue 
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determinar o valor monetário do uso local em questão, porém de 
forma parcial.  

Dessa forma, merece atenção por parte da administração do 
IBAMA, o valor total do Parque para uso recreativo, atribuído por 
seus freqüentadores. O benefício líquido obtido a partir da atividade 
recreativa é de cerca de R$ 3.717.865, porém, representa 47,03% dos 
custos incorridos (pelos seus visitantes; custos totais indenizatórios do 
Parque Nacional da Chapada Diamantina; Custos anuais da 
Corporação do Corpo de Bombeiros; operações de helicópteros para 
combate de incêndios florestais e verbas a serem destinadas para 
prevenção e combate aos incêndios florestais no Estado da Bahia) 
estimados em R$ 7.904.495,58. 

Constatou-se na pesquisa empírica, quando se aplicou o 
método de valoração econômica, mediante abordagem centrada no 
sujeito, (fundamentado na percepção geográfica), a dificuldade em 
induzir os indivíduos a revelaram sua verdadeira disposição de pagar 
pela conservação do recurso ambiental, em razão da responsabilidade 
individual do entrevistado frente à questão e a possibilidade de 
aproveitamento coletivo advindo da conservação ambiental. 

Dos entrevistados, 86,25% concordaram com o pagamento do 
DAP, porém, fizeram a ressalva que o IBAMA, responsável pela 
administração do Parque, é que deve ter a capacidade de conservar, 
preservar e permitir o uso controlado dos atrativos turísticos. 

Diante do exposto, o apoio em linhas teórico-metodológica 
diversas não se apresentam conflitantes, ao contrário são 
complementares e oportunas à comprovação da hipótese de pesquisa.  
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RESUMO 
O objetivo principal deste trabalho foi gerar mapas pluviométricos da 
considerada porção do Triangulo Mineiro situado na porção oeste do 
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Estado de Minas Gerais. Onde foram identificados os municípios que 
tiveram mais e menos acúmulos pluviométricos. Os dados diários 
foram provenientes do Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC); Organização para a Agricultura e a Alimentação (FAO); 
Agencia Nacional da Águas – ANA e do Instituto Nacional de 
Meteorologia – 5°DISME/INMET. Assim foram utilizadas técnicas 
de interpolação pelo método de Krigagem, utilizando os softwares 
ArcGis e Surfer versão 8. Para a realização de recobrimento de falha, 
foi empregado o método de ponderação regional. Ao longo de toda a 
série estudada identificou-se que nos anos de 1991 a 2001, foi em 
primeiro lugar a década com o maior acumulo pluviométrico 
averiguada com valores iniciando-se de 13.600 chegando até 
19.000mm, e em segundo lugar foi de 2002 a 2008 com quantificações 
de 8.200 a 11.800mm e conseqüentemente em terceiro lugar foi de 
1961 a 1990 com registros de 1.260 a 1.680mm. Observando-se os 
mapas de isoietas de 1961 a 2008, identificou-se que, 
preferencialmente, as chuvas ocorreram em maior quantidade nas 
porções Sul e Leste da área de estudos. Enquanto isso os menores 
valores foram confirmados nas porções Norte e Oeste. 
Palavras-chave: Triângulo Mineiro, valor, pluviometria, acúmulos, 
variabilidade. 

 
ABSTRACT 
The main objective of this work was to make pluviometric maps of 
the considered portion of the Triângulo Mineiro located in the 
western portion of the Minas Gerais State. Where were identified the 
cities which had more and less pluviometric accumulation. The data 
were from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
Organization for Food and Agriculture (FAO), the National Water 
Agency - ANA and the Meteorology National Institute- 
5ºDISME/INMET. Thus, it was used techniques of interpolation by 
Krigagem method, using the software ArcGis and Sufer version 8. To 
execute the coating failure, it was used the method of regional. 
Throughout the entire study series, it was identified that the years of 
1991 to 2001 was the first decade with the largest pluviometric 
accumulation, with values starting from 13.600 up to 19.000mm. The 
second place was the years of 2002 to 2008 with quantifications from 
8.200 up to 11.800mm and, consequently, the third place was from 
1961 to 1990 with registers of 1.260 to 1.680mm. Observing the 
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isohyetal maps of 1961 to 2008, it was identified that the higher 
amount of rains occurred in southern and eastern portions of the 
study area. Meanwhile, the lowest values were confirmed in the 
northern and western portions. 
Key-words: Triângulo Mineiro, value, pluviometry, accumulation, 
variability. 

 
RESUMÉ 

L’objectif principal de ce travail a été La génération dês cartes 
pluviométriques d’une considérée nortion de l’aire du Triângulo 
Mineiro, situe dans La partie ouest de l’Etat de Minas Gerais. 
Régionalement ont été identifiés les districts qui ont été plus ou moins 
dês accumulations pluviométriques. Lês données sont provénant du 
Intergovernmental Painel on Climate Change (IPCC). De l’Organisation 
pour l’Agriculture et l’Alimentation du Brésil (FAO) et de L’ Institut 
National de Météorologie – 5ºDISME/INEMT, aussi du Brésil. Dans 
cette manière ont été utilisées des techniques d’interpolation par la 
méthode du Krigeage, avec l’utilisation des softwares ArcGis et Surfer 
version 8. Pour la realization du recouvrement de faille, nous avons 
été employé la méthode de la pondération régionale. Le long de toute 
la série étudiée on a identifiée que dans les années 1991 à 2001, a été 
le premier la décade avec la plus grande accumalation pluviométrique 
verifiée avec des valeurs entre 13.600, arrivant jusq’a  19.000mm, et en 
second lieu a été de 2002 à 2008 avec des quantifications de 8.200 á 
11.800mm, et par conséquence en troisième lieu a été de 1961 à 1990 
avec enregistrements de 1.260 a 1.680mm. Nous avons observè que 
les cartes de isoietas de 1961 a 2008, on a identifié que, 
préférentiellement, les pluies sont tombées avec une plus grande 
quantité dans les portions Sud et Est de l’aire d’études. Pendant que 
les mineus valeurs ont été confirmées dans les portions Nort et 
Ouest. 
Mots Clés: Triângulo Mineiro, pluviométric, accumalations, valeur. 

 
 

I INTRODUÇÃO 
 

Procurar entender a dinâmica das chuvas segundo Vila (1975) é 
algo tão antigo, quanto à própria civilização. Há registros de trabalhos 
feitos pelos chineses, antes de Cristo e posteriormente ao longo do 
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caminhar da humanidade, e cada vez mais houve o interesse de 
conhecer melhores os fatores e elementos climáticos, e a exemplo 
disso existem relatos, que guerreiros no período medieval, eram 
incumbidos de ficarem observando as aproximações das nuvens nas 
imediações dos castelos ao longo dos cultivos, e tendo os mesmos a 
incumbência de avisarem com antecedência da probabilidade de 
ocorrência de chuva no reino.  

Para Vianello (1986) as condições gerais do tempo 
meteorológico atuante em uma região estão relacionadas aos 
mecanismos da escala global da atmosfera. Daí qualquer tentativa de 
entendimento da dinâmica atmosférica sobre uma área deve iniciar-se 
com uma visão mais ampla. 

O conhecimento da distribuição e das variações pluviométricas 
tanto no tempo como no espaço é importante para os planejamentos 
agropecuário e dos recursos hídricos, e ainda, para estudos 
hidrológicos. Há algum tempo o homem reconhece a necessidade de 
incluir as variáveis do meio físico em estudos voltados para o 
planejamento do uso agrícola do solo, mas a dificuldade maior tem 
consistido em escolher as variáveis mais significativas e como reuni-
las de forma a serem realmente válidas na aplicação ao planejamento 
regional. 

Muitas vezes a distribuição irregular das chuvas atinge as 
culturas em sua fase reprodutiva, afetando a produção final. Desse 
modo, o conhecimento da distribuição espacial das chuvas em uma 
determinada região adquire uma grande importância econômica, uma 
vez que a sua freqüência pode servir de orientação para que os 
agricultores ajam no sentido de minimizar possíveis reduções na 
produtividade das culturas. (CASTRO, et al. 1994). 

Segundo Ayoade (1988), distribuição estacional e espacial da 
precipitação varia grandemente de um local para outro, dependendo 
do tipo predominante de formação da chuva, mas, em geral, a 
precipitação é máxima no Equador e decresce com o aumento da 
latitude. Entretanto, a irregularidade e orientação da precipitação 
média anual mostram que existem outros fatores que afetam mais 
efetivamente a sua distribuição geográfica do que a própria distância 
do Equador. Além disso, toda a zona intertropical é afetada por 
períodos de interrupção da precipitação que ocorrem durante a 
estação chuvosa, denominados regionalmente de veranico. 
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As transferências de informações disponíveis sobre os recursos 
naturais, como clima vegetação, solo, relevos e outros estão ligados 
notadamente com os usos adequados e manejos, que exige formas de 
representação de dados que facilitem a compreensão dos fenômenos 
por parte dos usuários (ASSAD, et al. 1994). 

Diante dessas premissas, o objetivo principal deste trabalho foi 
gerar mapas pluviométricos da considerada porção do triangulo 
mineiro situado na porção oeste do Estado de Minas Gerais. Onde 
foram identificados os municípios que tiveram mais e menos 
acúmulos pluviométricos nesta localidade. 
 
II MATERIAL E MÉTODOS 

 
A área estudada está situada nas 47°00’45”W; 17°09’09” e 

51°02’00”W e 19°09’09”S, sendo está na considerada região do 
Triângulo Mineiro, situada na porção oeste do Estado de Minas 
Gerais conforme a (Figura 1). Dessa forma os seguintes municípios 
compõem a área estudada: 1-Água Comprida, 2-Araguari, 3-Araporã, 
4-Cachoeira Dourada, 5-Campina Verde, 6-Campo Florido, 7-
Canápolis, 8-Capinópolis, 9-Carneirinho, 10-Cascalho Rico, 11- 
Centralina, 12-Comendador Gomes, 13-Conceição das Alagoas, 14-
Conquista, 15-Delta, 16- Fronteira, 17-Frutal, 18-Gurinhatã, 19-
Indianópolis, 20-Ipiaçu, 21-Itapagipe, 22-Ituiutaba, 23-Iturama, 24-
Limeira do Oeste, 25-Monte Alegre de Minas, 26-Pirajuba, 27-
Planura, 28-Prata, 29-Santa Vitória, 30-São Francisco de Sales, 31-
Tupaciguara, 32-Uberaba, 33-Uberlândia, 34-União de Minas e 35- 
Veríssimo. 

O período estudado foi a partir do ano de janeiro de 1961 até 
dezembro de 2008, totalizando-se 48 anos de dados. Os trabalhos 
metodológicos seguindo foi a proposta de Matheron (1965), citado 
por Assad et al. (1994) e (New et al. 2002). 
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Figura 1- Mapa de Localização da área de estudo. 
Elaboração: Romário Rosa de Sousa (2010). 

 
Foram utilizados dados mensais de precipitação do 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); Organização 
para a Agricultura e a Alimentação (FAO); disponível na home page 

http://www.ipcc.ch/
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http://www.ipcc-data.org/obs/get_30yr_means.html, onde os dados 
foram baixados de 1961 a 1990. Os mesmos foram transportados 
para ambiente de tabela do ASCII, depois importado no formato de 
tabelas para ambiente do ARC GIS 9.2. Os dados de precipitação 
tratam-se de médias mensais disponibilizadas para o período, os dados 
são provenientes de estações climatológicas distribuídas por todo o 
mundo, sendo interpolados e disponibilizados em grades de 10 minutos 
de resolução espacial. 

Os dados foram processados e modificados de matriz para vetor, 
sendo posteriormente recortados no software ArcGis para a área de 
estudo através de um plano de informação previamente elaborado. Os 
dados são distribuídos em uma grade de resolução espacial de 30 
minutos em W/m². Para se realizar os cálculos de forma consistente, os 
dados foram reamostrados para uma resolução espacial de 10 minutos e 
transformados para o formato vetorial no software ArcGis. Todos os 
dados foram inseridos em um shapefile do tipo polígono, com grades de 
10 minutos de resolução espacial totalizando 648 pontos em toda a área 

de estudo. Posteriormente foi possibilitado exportar os valores 
numéricos no formato xls, para se dar entrada no programa Surfer 
versão 8, onde os mesmos foram transportados para GRD pelo 
método de Krigagem gerando assim os mapas de interpolados. As 
finalizações e acabamentos foram realizados no programa Corel Draw 
versão X3. Um fator importante que devemos ressaltar aqui é os 
valores pluviométricos do Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), são dados mensais de precipitação do sem as 
identificações dos anos, sendo apenas disponibilizados na forma de 
períodos ou seja 29 anos. 

Os dados diários provenientes das Agencia Nacional da Águas 
– ANA, foram adquiridos via home page hidroweb da própria 
instituição no formato ASCII e convertidos para o formato xls, sendo 
um total de 112 postos, do qual cada posto equivale a um posto 
meteorológico pluviométrico. Assim do total em 112 postos foram 
utilizados dados de apenas 35 postos, os demais postos foram 
descartados por apresentarem um alto índice de falhas nos dados, 
dias, meses e até anos sem dados.  

Os dados diários provenientes do Instituto Nacional de 
Meteorologia – 5°DISME/INMET, referentes às seguintes estações 
meteorológicas: Capinópolis, Frutal, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia, 
ou seja, dados provenientes de 5 pontos. 

http://www.ipcc.ch/
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Dessa forma em 5% dos dados provenientes da ANA e do 
5ºDISME/INMET, foi feito o recobrimento de falhas, os dados 
foram organizados em planilha eletrônica, criando assim um banco de 
dados para seqüencialmente análises. 

Devido à dificuldade de configuração e inserção dos referidos 
dados mensais e anuais no texto, por serem um total de 688 pontos 
analisados os mesmos estão sendo apresentados, na forma de figuras 
ou mapas pluviométricos dentro do presente artigo. 

Para a realização de recobrimento de falha, está sendo o 
utilizado método de ponderação regional, usando a seguinte equação: 

ym
Xm

x

Xm

x

Xm

x
y  ]

3

3

2

2

1

1
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3

1
; onde: yc é a precipitação do Posto 

Y a ser estimada x1, x2 e x3= as precipitações correspondentes ao 
ano que se deseja preencher, observada em três postos de coletas 
vizinhos ym= a precipitação média do posto Y; xm1, xm2, xm3= as 
precipitações médias nos três postos de coleta circunvizinhos. 

Após o preenchimento de falhas, quando necessário realizou-se 
a regressão linear múltipla para se verificar e ter a consistência dos dados 

utilizando a equação: yc 1aXli  x2i + 1 an Xn1 + na; onde n 
= o número de postos considerados, ao, a1, ···, na = os coeficientes a 
serem estimados e xli, x2i, ···, xni = as observações correspondentes 
registrados nos postos vizinhos.   

Posteriormente os valores foram organizados de acordo as 
coordenadas geográficas, ou seja, onde a Longitude: X-representam a 
distância leste de uma marca de nível medida dentro [ m ]; Latitude Y-
representam o norte da distância de uma marca de nível medida 
também dentro [ m ]; Z-representa a intensidade da chuva medida 
dentro [ cm/hr ], que esta corresponde aos valores os dados 
hidroclimáticos a serem espacializados. 

A partir dos dados de 1961 a 1990, proveniente do 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e da 
Organização para a Agricultura e a Alimentação (FAO), foi gerado 
um mapa pluviométrico, e posteriormente os demais dados serão 
agrupados em decêndios, com posterior obtenção das somas 
descendais, ou seja, de 1991 a 2001 e 2002 a 2008, conseqüentemente 
também será gerado um mapa para cada década, totalizando-se assim 
três mapas pluviométricos, dessa forma serão analisados dados 
referentes a 48 (quarenta e sete anos).  
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III RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para Ab’Saber, e Costa, (1950), a distribuição geográfica da 

chuva depende, basicamente, de quatro fatores: latitude, distância do 
oceano, ação do relevo e efeito das correntes marítimas. Se as chuvas 
fossem igualmente distribuídas no globo, á média seria de 900 mm, 
porém há muito contrastes de uma latitude para outra.  

Em geral, a precipitação é máxima no Equador e decresce com 
o aumento da latitude. Entretanto, a irregularidade e orientação das 
isoietas de mapas de precipitação média anual mostram que existem 
outros fatores que afetam mais efetivamente a distribuição geográfica 
da precipitação do que a distância do Equador (AYOADE, 1988). 

Embora os registros de precipitação possam sugerir uma 
tendência de aumentar ou diminuir, existe normalmente uma 
tendência de voltar à média; períodos úmidos, mesmo irregularmente, 
são sempre contrabalanceados por períodos secos. A regularidade 
dessas flutuações tem sido repetidamente investigada, mas, com 
exceção das variações diurnas e estacionais, nenhum ciclo regular 
significativo foi encontrado (VILLELA e MATOS, 1975). 

A distribuição estacional e espacial da precipitação varia 
grandemente de um local para outro, dependendo do tipo 
predominante da formação da chuva, podendo ser convectiva, 
orográfica ou frontal. Além disso, toda a zona intertropical é afetada 
por períodos de interrupção da precipitação que ocorrem durante a 
estação chuvosa. Este fenômeno é denominado regionalmente de 
“veranico”. 

 Vários estudos têm sido realizados para determinar estas causas 
e os efeitos sobre a distribuição da precipitação, porém as conclusões 
são bastante desencontradas. As grandes flutuações observadas na 
precipitação mensal sugerem que as médias não constituem um bom 
índice para análise da oferta pluviométrica, principalmente porque 
estas médias estão associadas a coeficientes de variação que chegam a 
ultrapassar 100% em alguns meses menos chuvosos (ASSAD et al, 
1993). 

Segundo Assad et al. (1993), o clima do Planalto Central é 
caracterizado por uma estação seca bem definida que se estende de 
maio a setembro. Esta característica pode ser de uma maneira geral 
uma ameaça para a atividade agrícola uma vez que o período se 
concentra chuvoso, de outubro a abril, quando ocorrem de 80 a 90% 
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do total anual das chuvas, em torno de 1600 mm. Embora este total 
seja considerado suficiente para a maioria das culturas, a distribuição 
irregular das chuvas é inevitável e torna-se um dos fatores limitantes 
para a agricultura nesta região, acarretando a deficiência hídrica. 

Muitas vezes a distribuição irregular das chuvas atinge as 
culturas em sua fase reprodutiva, afetando a produção final. Desse 
modo, o conhecimento da distribuição espacial das chuvas em uma 
determinada região adquire uma grande importância econômica, uma 
vez que a sua freqüência pode servir de orientação para os 
agricultores evitar uma possível queda na produtividade das culturas. 

Do ponto de vista agro-climatológico a região dos cerrados está 
sujeita a regime de secas dentro da estação chuvosa, a qual pode 
persistir de duas, três semanas e capaz chegar até um mês ou mais 
sem chuvas, cujo fenômeno é denominado de veranico. (Assad, et al. 
1994). Casarim (1983) argumenta que o fenômeno veranico é causado 
por bloqueios de grande escala no escoamento atmosférico, sendo 
desse ponto de vista, o mecanismo do veranico pode estar associado 
aos deslocamentos da zona de convergência tropical e ao fenômeno 
“El Nino, diretamente relacionado com o aumento da temperatura do 
Oceano Pacífico”. 

Conforme a classificação do IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, a mesorregião do Triângulo Mineiro é 
responsável direta por aproximadamente a metade da produção 
agrícola mineira de soja e milho e por parte significativa do café, trigo, 
batata, feijão, tomate, cebola, cenoura, etc. e da maioria do rebanho 
bovino do Estado. 

A mesorregião do Triângulo Mineiro, mais precisamente está na 
porção oeste do Estado de Minas Gerais. De acordo com a 
classificação climática de Köppen, o clima típico da região e 
classificado como Aw (megatérmico: tropical com verão chuvoso e 
inverno seco), a estação chuvosa é bem definida no período de 
outubro a abril e um período seco de maio a setembro. Temperaturas 
médias entre 14ºc em Junho e 31ºc em Dezembro. Outro fator 
importante de ser mencionado é que não é comum a ocorrência 
de geadas.  

De acordo com Nimer (1980 p. 287), a região do Triângulo 
Mineiro possuí uma variação pluviométrica interessante, onde na 
microrregião do Pontal a média pluviométrica e de 1.250mm, e já em 
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direção ao Alto Paranaíba a média pluviométrica está de 1.500 a 
1750mm. 

A região está inserida na bacia sedimentar do Paraná e as 
principais litologias são de idade Mesozóica, (BARCELOS, 1984). A 
Formação Botucatu, de pouca expressão na área, corresponde a 
arenitos de cor rósea-alaranjada a marrom avermelhada. Possui matriz 
com grãos bem arredondados e bem selecionados e apresenta alto 
índice de silicificação quando em contato com o basalto da Formação 
Serra Geral. Esta unidade é caracterizada pelas rochas efusivas básicas 
intercaladas com pequenas lentes de arenito.  

No Triângulo Mineiro, as rochas desta formação encontram 
recobertas por sedimentos mais recentes do Grupo Bauru e por 
sedimentos do Cenozóico (Fernandes e Coimbra, 1996). As rochas 
sedimentares do Grupo Bauru, na região, correspondem às formações 
Adamantina e Marília. A Formação Adamantina (idade Turoniano-
Santoniano) é composta por arenitos de granulação média a grossa, 
coloração marrom, marrom-avermelhada, arroxeada e avermelhada, 
com matriz síltico-argilosa e com feições maciças (Fernandes e 
Coimbra, 1996).  

A Formação Marília é caracterizada por espessas camadas de 
arenitos imaturos e conglomerados superpostos a níveis carbonáticos 
(Fernandes e Coimbra, 1996). Próximos aos grandes rios são sobre 
postos por sedimentos Cenozóicos. Finalmente, as rochas do 
Cenozóico recobrem as formações mais antigas e são constituídos de 
leitos de cascalheiras, predominando quartzo, quartzito e basalto e, 
geralmente, revestidos por um filme de óxido de ferro 
(NISHYIAMA, 1989). 

 O relevo da área de estudo insere-se na paisagem de Planaltos e 
Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná (Radam, 1983). São relevos 
dissecados em formas tabulares amplas, cortando rochas cristalinas e 
sedimentares limitados por escarpas erosivas resultantes da erosão 
diferencial. Predominam os solos lateríticos associados aos solos 
hidromórficos. Estes se desenvolvem ao longo dos rios ou nas médias 
encostas quando há presença de camadas de argila ou laterita 
(Nishyiama e Baccaro, 1989). O cerrado é a cobertura vegetal natural 
desta paisagem, infelizmente a localidade se encontra com fortes 
processos degradação devido às praticas agrícolas e de mineração.  

Com a retirada da vegetação nativa, ocorrerem inúmeras 
modificações climáticas locais e regionais, alterando a assim as 
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dinâmicas climáticas dos elementos e fatores do clima, em especial o 
elemento climático a chuva que tem sua formação e variação inter-
relacionada com a vegetação. Aragão (2009) argumenta que a 
concretamente a formação da vegetação, quer seja de Florestas, 
Cerrado, Caatinga, gramíneas ou de deserto, está dependente das 
condições naturais do clima, principalmente da umidade relativa do ar 
e da chuva. 

O bioma Cerrado predominantemente, característico do geo-
sistema dos planaltos aplainados do Brasil Central. Ocupavam cerca 
de 1,7 milhão de Km2, ou cerca de 20% do território brasileiro, desde 
total de considera-se que 46% são aptos à produção agrícola, com 
base em lavouras de ciclo curta ou pecuária moderna, 34% à 
exploração limitada com base em pecuária extensiva e 20% deveriam 
ser preservados. Os tipos fisionômicos da região de cerrados 
são: Mata de galeria ou ciliar, Mata mesofítica ou subcaducifólica de 
encosta, Mata de várzea, Cerradão, Cerrado strico-sensu, Campo sujo, 
campo limpo ou hidromórfico e veredas. (TARIFA, 1994). 

O Estado de Minas Gerais está posicionado a uma distância 
bem considerável da linha do Equador e também se encontra nas 
proximidades com o oceano Atlântico, sendo estes dois fatores 
estáticos um dos responsáveis pela variabilidade climática. (NIMER, 
1989 p 250). 

A genese das chuvas depende das interações entre os sistemas 
extratropicais (escoamento de sul associado à frente polar) e aqueles 
equatoriais continentais oriundos da Amazonia Centro-Ocidental. A 
circulação geral para a América do Sul se caracteriza com um verão 
quente e úmido e inverno seco. No verão a Massa de Tropical 
Atlantica atua em todo Estado de Minas Gerais, onde sopram os 
ventos a nordeste também é responsável pela dinâmica climática. Já 
inverno atua na regiao a Massa Polar do Atlantico Sul fria que 
substitui a Massa Equatorial Continental, que predomina no verão. 

 Nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro a 
precipitaçao pode ser registrada até 60mm, sendo estes meses que 
apresentam valores muito baixo a precipitação, apesar do elevado 
valor pluviometrico anual, com isso os baixos valores de umidade 
relativa do ar são rotineiros com obervações de 30% (MONTEIRO, 
1951). 

Encontra partida no cerrado os meses de novembro, dezembro, 
janeiro, fevereiro e março são os meses que apresentam os maiores 
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valores de precipitação pluviométrica, com eventos chuvosos que 
somam praticamente todo o valor anual.  

Segundo (Nimer, 1989, p 269), o clima do Estado Minas Gerais 
e do tipo tropical semi-úmido, com chuvas (média de 1.600mm 
anuais) concentradas no verão e tendo o inverno com apenas dois ou 
três de chuvas. A época mais quente e na primavera/verão e as 
temperaturas mais amenas são nos meses de junho e julho. 

A dinâmica pluviométrica pode ser variável de um lugar para o 
outro dependendo de fatores regionais e locais (orientação e 
declividade), uma vez que a precipitação é função não só da massa de 
água contida no ar, mas também de sua velocidade e subida. Assim o 
máximo pluviométrico se verifica no solstício de verão, ou seja, de 
dezembro, janeiro, fevereiro e março e o mínimo no solstício de 
inverno, ocorrendo no mês de julho, estando estes relacionados os 
eventos chuvosos a conjugação das correntes perturbada de W e das 
correntes de circulação perturbada de S, (VIANELLO 1986). 

Os dados diários da Agencia Nacional da Águas – ANA, são 
provenientes dos postos de coletas conforme a (Tabela 1). 



GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 

Tabela 1 - Quantidade de postos de coletas da Agencia Nacional da Águas. 

Nº Município Código Nome do posto Latitude Longitude Altitude (m) 

1 Araguari 1848010 Araguari 18°39'04''S 48º12'33"W 1.087 

2 Campina Verde 1949004 Campina Verde 19°32'32''S 49º28'59"W 525 

3 Campo Florido 1948007 Campo Florido 19°46'14''S 48º34'27"W 797 

4 Canápolis 1849006 Avatinguara 18°46'19''S 49º04'11"W 740 

5 Capinópolis 1849017 Capinópolis 18°41'00''S 49º34'00"W 621 

6 Cascalho Rico 1847007 Cascalho Rico 18°34'44''S 47º52'45"W 810 

7 Comendador Gomes 1949005 Comendador Gomes 19°41'53''S 49º05'02"W 769 

8 Conceição Alagoas 1948001 Conceição das Alagoas 19°54'52''S 48º23'17"W 575 

9 Conquista 1947002 Conquista 19°55'49''S 47º32'34"W 1.020 

10 Fronteira  2049072 Fronteira 20°17'03''S 49º12'04"W 530 

11 Frutal  2048102 Frutal 20°01'12''S 48º56'35"W 708 

12 Indianópolis 1947019 Porto Saracura 19°04'07''S 47º56'03"W 1.003 

Nº Município Código Nome do posto Latitude Longitude Altitude (m) 

13 Ipiaçu 1849002 Ipiaçu 18°41'31''S 49º56'55"W 551 

14 Itapagipe 1949007 Itapagipe (Lageado) 19°53'33''S 49º22'17"W 400 

15 Ituiutaba 1949006 Ponte do Prata 19°02'07''S 49º41'48"W 769 

16 Ituiutaba 1849000 Ituiutaba 18°56'28''S 49º27'47"W 563 

17 Iturama 1950017 Porto Alencastro 19°39'42"S 50º59'47"W 591 

18 Iturama 1950000 Iturama 19°43'29''S 50º11'30"W 591 

19 Limeira do Oeste 1950018 Limeira do Oeste 19°33'17''S 50º34'23"W 544 

20 Monte Alegre Minas 1848000 Monte Alegre de Minas 18°52'20''S 48º52'10"W 730 

21 Monte Alegre  Minas 1848009 Xapetuba 18°51'45''S 48º35'02"W 730 

22 Pirajuba  1948010 Pirajuba 19°54'27''S 48º41'37"W 605 
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23 Prata 1948016 Patrimônio Rio do Peixe 19°31'31''S 48º29'54"W 517 

24 Prata 1949002 Faz. Buriti do Prata 19°21'35''S 49º10'49"W 517 

25 Prata 1948014 Ponte sobre a BR 153 19°02'22''S 49º02'33"W 517 

26 Sacramento 1947008 Lagoa 19°52'43''S 47º21'17"W 960 

27 Sacramento 2047037 Desemboque 20°00'49''S 47º01'09W 960 

28 Santa Vitória 1950011 Ponte São Domingos 19°12'29''S 50º39'46"W 390 

29 São Francisco Sales 1949000 São Francisco de Sales 19°49'00''S 49º45'00"W 560 

30 Tupaciguara 1848006 Tupaciguara 18°36'03''S 48º41'27"W 920 

31 Tupaciguara 1848008 Brilhante 18°29'32''S 48º54'10'W 920 

32 Uberaba 1947016 Uberaba 19°46'00''S 47º56'00"W 743 

33 Uberaba 1947026 Itiguapira 19°32'09''S 47º48'40"W 743 

34 Uberlândia 1948006 Faz. Letreiro 18°59'18''S 48º11'25"W 930 

35 Verissimo 1948003 Verissimo 19°40'23''S 48º18'35"W 901 

Organizador: Romário Rosa de Sousa (2010). 
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Os dados diários provenientes do Instituto Nacional de 
Meteorologia – 5°DISME/INMET, são referentes às seguintes 
Estações Meteorológicas conforme a (Tabela 2). 
 
Tabela 2 - Quantidade de Estações Meteorológicas do 5°DISME/INMET. 

N° Município Longitude Latitude Altitude 

1 Capinópolis 49°33' 00"W 18°43'00"S 620m 

2 Frutal 48°56'00"W 20°02'00"S 543m 

3 Ituiutaba 49°31'00"W 18°58'00"S 560m 

4 Uberada 47º57'00"W 19º44'00"S 737m 

5 Uberlândia 48°25'00"W 18°09'01"S 869m 

Organizador: Romário Rosa de Sousa (2010). 
 

Observando a (Figura 2), referente ao mapa pluviométrico do 
ano de 1961 a 1990, notou-se que a precipitação ao longo de 39 anos, 
se comportou de forma bem variável, ou seja, visualiza-se no mapa 
que a porção sul e no extremo oeste da área de estudo ocorreu os 
maiores acúmulos pluviométrico com valores de 1.520 até 1.680mm, 
abrangendo os municípios de Água Comprida, Conceição das 
Alagoas, Conquista, Delta, Ipiaçu, Limeira do Oeste, Pirajuba, 
Planura,  e Santa Vitória. 

 

 
1-Água Comprida, 2-Araguari, 3-Araporã, 4-Cachoeira Dourada, 5-Campina 
Verde, 6-Campo Florido, 7-Canápolis, 8-Capinópolis, 9-Carneirinho, 10-
Cascalho Rico, 11- Centralina, 12-Comendador Gomes, 13-Conceição das 
Alagoas, 14-Conquista, 15-Delta, 16- Fronteira, 17-Frutal, 18-Gurinhatã, 19-
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Indianópolis, 20-Ipiaçu, 21-Itapagipe, 22-Ituiutaba, 23-Iturama, 24-Limeira 
do Oeste, 25-Monte Alegre de Minas, 26-Pirajuba, 27-Planura, 28-Prata, 29-
Santa Vitória, 30-São Francisco de Sales, 31-Tupaciguara, 32-Uberaba, 33-
Uberlândia, 34-União de Minas e 35- Veríssimo. 

Figura 2- mapa pluviométrico do Triângulo Mineiro, MG de 1961 a 1990. 

 
Enquanto isso no restante da área os valores pluviométricos 

foram menores, ou seja, nas porções Leste e Norte com somas de 
1.300 até 1.500mm de chuvas ocorridas. Assim os municípios que se 
destacaram foram Araguari, Araporã, Cachoeira Dourada, Campina 
Verde, Campo Florido, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, 
Cascalho Rico, Centralina, Comendador Gomes, Fronteira, Frutal, 
Gurinhatã, Indianópolis, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, Monte Alegre 
de Minas, Prata, São Francisco de Sales, Tupaciguara, Uberaba, 
Uberlândia, União de Minas e Veríssimo. 

 Um detalhe que nos chama atenção é para um núcleo 
pluviométrico com o menor valor de 13.600mm até 13.900mm, que 
ocorreu nos limites administrativos entre os municípios de Campina 
Verde, Itapagipe Monte Alegre de Minas e Uberlândia ambos 
localizados no extremo sul em direção a porção nordeste da área de 
estudo. 

Na (Figura 3) referente ao mapa pluviométrico de 1991 a 2001, 
visualizou que a Variabilidade pluviométrica aconteceu de forma 
brusca, ou seja, as maiores somatórias aconteceram nos municípios de 
Água Comprida, Araguari, Campo Florido, Cascalho Rico, Centralina, 
Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Indianópolis, Pirajuba, 
Planura, São Francisco de Sales, Tupaciguara, e Veríssimo, com 
19.000mm, localizado na porção leste, sul e parte do norte 
conseqüentemente o menor valor aconteceu na porção oeste com um 
registro de 13.600mm.   

 Neste contexto a oscilação pluviométrica ocorrida no mapa 
pluviométrico de 1991 a 2001 analisado fez com que os municípios de 
Araporã, Canápolis, Centralina, Comendador Gomes, Fronteira, 
Frutal, Gurinhatã, Ipiaçu, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, Limeira do 
Oeste, Monte Alegre de Minas, Prata, Santa Vitória, Uberaba, 
Uberlândia, e União de Minas, ambos os referidos municípios se 
destacaram com as menores quantidades de 13.600 a 15.700mm de 
precipitação na porção oeste e parte do norte e meio em direção a 
porção central da área estudada. 
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1-Água Comprida, 2-Araguari, 3-Araporã, 6-Campo Florido, 7-Canápolis, 
10-Cascalho Rico, 11- Centralina, 12-Comendador Gomes, 13-Conceição 
das Alagoas, 14-Conquista, 15-Delta, 16- Fronteira, 17-Frutal, 18-Gurinhatã, 
19-Indianópolis, 20-Ipiaçu, 21-Itapagipe, 22-Ituiutaba, 23-Iturama, 24-
Limeira do Oeste, 25-Monte Alegre de Minas, 26-Pirajuba, 27-Planura, 28-
Prata, 29-Santa Vitória, 30-São Francisco de Sales, 31-Tupaciguara, 32-
Uberaba, 33-Uberlândia, 34-União de Minas e 35- Veríssimo. 

Figura 3- mapa pluviométrico do Triângulo Mineiro, MG de 1991 a 2001. 

 
Ainda averiguando o mapa pluviométrico de 1991 a 

2001(Figura 3), notou-se que a precipitação confirmada ao longo de 
10 anos foi maior do que a precipitação ocorrida nos anos de 1961 a 
1990 (Figura 2), ou seja, nos 39 anos analisados na com isso observa-
se perfeitamente a variabilidade chuvosa na área de estudo. 

As variações pluviométricas totais mensais e anuais das chuvas 
acontecem e refletem o comportamento da circulação atmosférica 
regional ao longo do ano (fator genético), segundo Ab’Saber, e Costa, 
(1950) são inter-relações com os fatores de natureza geográfica (locais 
ou regionais). Estas variações são identificadas a partir dos dados 
quantificados intrinsecamente, reflexo da própria dinamicidade da 
atmosfera, e diante de toda a dinâmica da variabilidade pluviométrica 
nota-se que as intervenções de natureza humana, de forma 
desordenada podem ocasionar danos irreversíveis à natureza.  

A pluviometria acontecida na (Figura 4), ou seja, no mapa 
interpolado de 2002 a 2008, visualiza-se a variabilidade pluviométrica 
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acontecida bem diferente aos outros anos analisados posteriormente, 
onde os menores registros de 8.500 até 10.300mm foram 
identificados nas porções oeste, norte e em metade da porção sul, 
destacando-se os municípios de Araguari, Araporã, Campina Verde, 
Capinópolis, Carneirinho, Conceição das Alagoas, Delta, Gurinhatã, 
Ipiaçu, Itapagipe, Iturama, Limeira do Oeste, Pirajuba, Santa Vitória,  
Tupaciguara, Uberaba, União de Minas e Veríssimo. 

É importante ressaltarmos que um núcleo com o menor valor 
pluviométrico de 8.200mm, foi identificado nos limites 
administrativos dos municípios de Araguari, Campo Florido, 
Conceição das Alagoas, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, e 
Veríssimo, sendo que estes municípios estão inseridos na porção sul 
da área estudada, sendo que estes municípios estão inseridos na 
porção sul e leste da área estudada. 

As maiores confirmações pluviométricos na (Figura 4), com 
somas de 10.600 até 11.800mm, observa-se um núcleo chuvoso 
iniciando-se em parte da porção sul abrangendo o centro-oeste da 
área de estudo, indo em direção ao extremo leste da área de estudo, 
identificando-se sobre os municípios de Água Comprida, Cachoeira 
Dourada, Campo Florido, Canápolis, Cascalho Rico, Centralina, 
Comendador Gomes, Conquista, Fronteira, Frutal, Indianópolis, 
Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, Planura, Prata, São Francisco de 
Sales e Uberlândia. 

 
1-Água Comprida, 2-Araguari, 3-Araporã, 6-Campo Florido, 7-Canápolis, 
10-Cascalho Rico, 11- Centralina, 12-Comendador Gomes, 13-Conceição 
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das Alagoas, 14-Conquista, 15-Delta, 16- Fronteira, 17-Frutal, 18-Gurinhatã, 
19-Indianópolis, 20-Ipiaçu, 21-Itapagipe, 22-Ituiutaba, 23-Iturama, 24-
Limeira do Oeste, 25-Monte Alegre de Minas, 26-Pirajuba, 27-Planura, 28-
Prata, 29-Santa Vitória, 30-São Francisco de Sales, 31-Tupaciguara, 32-
Uberaba, 33-Uberlândia, 34-União de Minas e 35- Veríssimo. 

Figura 4- mapa pluviométrico do Triângulo Mineiro, MG de 2002 a 2008. 

 
 Ao longo de toda a série estudada identificou-se que nos anos 

de 1991 a 2001, foi em primeiro lugar a década com o maior acumulo 
pluviométrico averiguada e se destacando com valores iniciando-se de 
13.600 chegando até 19.000mm, e em segundo lugar foi de 2002 a 
2008 com quantificações de 8.200 a 11.800mm e conseqüentemente 
em terceiro lugar foi de 1961 a 1990 com registros de 1.260 a 
1.680mm, sendo estas as menores somas analisadas. 

Numa época de grandes transformações ambientais, onde as 
alternâncias de períodos chuvosos e secos assumem proporções de 
calamidade, em função da intensidade da ocupação humana, quer nas 
atividades agrárias, ou nas aglomerações urbanas, torna-se inegável o 
controle das intervenções de natureza humana no meio ambiente 
(SANT’ANNA NETO, 2000). 

Tais acontecimentos, segundo Monteiro et al. (1971), têm 
surgido não somente em situações regionais ou locais, mas também 
em nível nacional. Assim as irregularidades climáticas têm se revelado 
em diferentes regiões com repercussões bem significativas nas 
atividades humanas, sobretudo na rede urbana e na zona rural 
afetando assim as atividades agrícolas e pecuárias.  

 
IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os municípios em que houve os maiores acúmulos 
pluviométricos, com volumes que chegaram até 19.000mm, ao longo 
dos 47 (quarenta e sete) anos de estudos foram: Água Comprida, 
Araguari, Araporã, Cachoeira Dourada, Campina Verde, Campo 
Florido, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Cascalho Rico, 
Centralina, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, 
Delta, Fronteira, Frutal, Gurinhatã, Indianópolis, Ipiaçu, Itapagipe, 
Monte Alegre de Minas, Pirajuba, Planura, Prata, Santa Vitória, São 
Francisco de Sales, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, União de 
Minas e Veríssimo. 
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Conseqüentemente os municípios com os menores acúmulos 
pluviométricos foram: Ituiutaba, Iturama, e Limeira do Oeste. 

Observando-se os mapas de isoietas de 1961 a 2008, 
identificou-se que, preferencialmente, as chuvas ocorreram em maior 
quantidade nas porções Sul e Leste da área de estudos. Enquanto isso 
os menores valores estiveram confirmados nas porções Norte e 
Oeste. 

Também e importante ressaltamos a oscilação pluviométrica, 
que ocorreu ao longo da série estudada, onde a chuva foi bem 
irregular, durante todos os anos analisados. Portanto, a chuva foi 
distribuída de forma bem irregular durante este período de estudos, 
onde em alguns municípios as precipitações pluviométricas foram 
acentuadas, e em outros, menos expressivas.  

Dessa forma, diante de toda a dinâmica de variabilidade das 
chuvas atuantes regionalmente, é necessário há realização de outros 
estudos pluviométricos mais detalhados, com outras fontes de dados, 
e possivelmente uma ampliação da rede de monitoramento, uma vez 
que os constantes desmatamentos, os cultivos de grãos, mineração e a 
pecuária têm se destacado localmente como economia, assim a 
população tem utilizado o meio físico de uma maneira, muitas vezes 
imprópria. Espera-se que os resultados contidos neste artigo sirvam 
para orientar os planejadores rurais e urbanos na recomendação de 
obras de proteção de encostas, reservatórios, queimadas, reservas 
legais, indicações de práticas e manejos de solos para a região do 
Cerrado. 
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RESUMO 
A relação entre a Geociência, a Geotecnologia e a Medicina tem 
produzido grande avanço no processo de proliferação espaço-
temporal de vários tipos de doenças e de seus transmissores, assim 
como os ambientes propícios para a veiculação de doenças. O 
processo de prevenção e de combate à epidemia de dengue pode ser 
otimizado pela espacialização anual dos casos de dengue. Assim, a 
avaliação dos riscos à saúde pública coletiva pode ser maximizada 
pelas técnicas de geoprocessamento disponíveis em Sistema de 
Informação Geográfica, sendo esta uma ferramenta de apoio ao 
controle da disseminação da dengue, pois permite apontar áreas de 
maior intensidade de transmissão, identificar áreas mais vulneráveis ao 
vetor e planejar ações de controle. Deste modo, o objetivo deste 
trabalho é a análise espaço-temporal dos casos de dengue no Estado 
do Rio Grande do Norte no período de 2000 a 2004 e a modelagem 
da tendência da disseminação de epidemia utilizando técnicas de 
geoprocessamento para a simulação da tendência de risco da 
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concentração e da dispersão da epidemia. Constatou-se através da 
análise por incidência de casos de dengue, que há grande variabilidade 
com relação aos locais mais vulneráveis à ocorrência de dengue, 
assim, todo o território estadual está suscetível a esta epidemia. 
Palavras-chave: Geoprocessamento, epidemia de dengue, análise 
espaço-temporal. 

 
ABSTRACT 
The relation between the Geoscience, the Geotechnology and the 
Medicine has been produced big advances in process of spatial-
temporal proliferation of very types of diseases and it transmitters, 
even as the prone environments for a transmission of diseases. The 
prevention and combat process to epidemic of Dengue can be 
optimized by spacialization annual of Dengue cases. So, the collective 
public health risks assessment can be maximized by geoprocessing 
techniques available in Geographic Information System, being this a 
tool support of Dengue dissemination, because allows indicate areas 
of biggest transmission intensity, identify more vulnerable areas to 
vector  and planning control actions. Thus, the objective of this work 
is the spatial-temporal analysis of Dengue cases in the State of Rio 
Grande do Norte in the period of 2000 to 2004 and the modeling of 
tendency of concentration risk and dispersion of epidemic. It was 
found from this work, through of analysis by incidence of Dengue 
cases, that has big variability with relation to local more vulnerable the 
occurrence of Dengue, so, every state territory is susceptible to this 
epidemic. 
Key-words: Geoprocessing, Dengue epidemic, spatial-temporal 
analysis. 
 
RESUMEN 
La relación entre las Ciencias de la Tierra, Geotecnia y la Medicina ha 
hecho grandes progresos en el proceso de difusión espacial-temporal 
de varias enfermedades y sus vectores, así como ambientes para la 
transmisión de enfermedades. El proceso de prevención y lucha 
contra la epidemia de dengue puede ser optimizado para espaciales 
casos anuales de dengue. Por lo tanto, la evaluación de los riesgos 
para la conferencia de la salud pública puede aumentarse al máximo 
las técnicas de geoprocesamiento disponibles en el Sistema de 
Información Geográfica, que es una herramienta de apoyo para 
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controlar la propagación del dengue, ya que permite señalar las zonas 
de mayor intensidad de la transmisión, identificar áreas vulnerables a 
la lucha antivectorial y las medidas de planificación. Así, el objetivo es 
análisis espacio-temporal de casos de dengue en Río Grande do Norte 
en el período 2000-2004 y la modelización de la tendencia de la 
propagación de epidemias utilizando las técnicas del SIG, para simular 
la evolución de los riesgos concentración y dispersión de la epidemia. 
Se comprobó mediante el análisis de la incidencia de casos de dengue, 
existe una gran variabilidad con respecto a los lugares más vulnerables 
al dengue, por lo que el território del estado es susceptible a esta 
epidemia.  
Palabras clave: geoprocesamiento, epidemia de dengue, análisis 
espacio-temporal. 

 
 

I INTRODUÇÃO 
 

A dengue constitui um dos principais problemas de saúde 
pública no mundo e no Brasil, a sua dispersão se deu nos meados da 
década de 1970, tornando-se uma epidemia em ascendência, pois em 
1980, apenas 12 municípios estavam infestados pelo Aedes aegypti 
(GONÇALVEZ NETO & REBELO, 2004) e atualmente, todo o 
Brasil está sofrendo com esta epidemia. Vários fatores contribuem 
para a manutenção dessa situação epidemiológica desfavorável, como: 
aumento de utilização de descartáveis; imóveis fechados; terrenos 
baldios com acúmulo de lixo; interrupção no fornecimento de água, 
condicionando a população a armazenar água sem os cuidados 
necessários; tráfego aéreo e terrestre (FURTADO et al., 2009); entre 
outros. Nos locais onde se inicia a transmissão da dengue, há sempre 
epidemias de grande magnitude e sob forma hiper-endêmica nos 
lugares onde circularam anteriormente um ou mais sorotipos 
(BARCELLOS et al., 2005).  

O Estado do Rio Grande do Norte vem convivendo com o 
aumento de casos de dengue há mais de uma década. Apenas no 1º 
trimestre de 2008, o número de casos superou o ocorrido no mesmo 
período de 2007. Em relação a 2007 houve um aumento de 134% de 
dengue do tipo clássica e de 622% do tipo hemorrágica, sendo 
constatado a ocorrência de três obtidos (OLIVEIRA, 2008). 
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Diante do quadro de epidemia no estado, há a necessidade de se 
definir políticas administrativas orientadas ao efetivo controle da 
doença. As informações relacionadas a este evento epidêmico, 
quando disponíveis, apresentam-se de maneira isolada e em diversos 
formatos, o que dificulta o tratamento adequado que se deve ter com 
a saúde pública. Desta forma, é imperativo a organização dos dados 
disponíveis e a aquisição dos dados inexistentes visando armazenar, 
consultar, disponibilizar, visualizar e manipular informações que 
propicie a geração de produtos espaço-temporal adequados. 

Assim, tanto na prevenção quanto no combate à dengue, a 
espacialização dos casos de dengue é importante na análise e avaliação 
de riscos à saúde pública coletiva, e o Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) é uma ferramenta de apoio ao controle de dengue, 
pois permite apontar áreas de maior intensidade de transmissão, 
identificar áreas mais vulneráveis ao vetor e planejar ações de 
controle. Além disso, a maior potencialidade desses sistemas é 
permitir a análise conjunta destes dados, buscando otimizar as 
atividades de vigilância epidemiológica, como também, programas de 
informações dirigidas a grupos populacionais específicos (PETTA et 
al., 2007). Assim, as técnicas de geoprocessamento são ferramentas 
capazes de espacializar os casos de dengue no território, 
possibilitando definir as regiões de proliferação da epidemia para que 
sejam tomadas as decisões pelos órgãos competentes. 

Deste modo, o objetivo principal deste trabalho é a 
espacialização dos casos de dengue no Estado do Rio Grande do 
Norte e a modelagem da tendência da disseminação de epidemia 
utilizando técnicas de geoprocessamento. Para atingir este objetivo, 
foram definidos os seguintes objetivos específicos: elaboração um 
Banco de Dado Georreferenciado (BDG) com informações dos 
números de casos de dengue em cada município do Estado entre os 
anos de 2000 e 2004; integração destes dados por técnicas disponíveis 
em SIG; simulação da tendência de risco da concentração e da 
dispersão da epidemia; e por fim, a definição dos locais mais 
vulneráveis à ocorrência da dengue. 

Diante do exposto, a importância deste trabalho reside no fato 
de que há necessidade de tomadas de decisão para que a prevenção, o 
combate e o controle dos focos concentrados e disseminados da 
epidemia possam ser realizados com maior eficácia, pois atualmente, 
existe sobreposição de informações advindas de vários órgãos, mas 
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não há a integração destas informações. Essa falta de integração 
dificulta o andamento das atividades supracitadas, fazendo com que 
muitas vezes os escassos recursos destinados à área da saúde acabem 
não tendo usos efetivos e eficazes. 

 
II FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Dentre as doenças chamadas reincidentes, a dengue configura, 
no momento atual, a mais importante arbovirose que afeta o homem 
e constitui-se em sério problema de saúde pública no mundo. Esta 
situação se agrava nos países tropicais onde as condições do ambiente 
associadas à ineficácia das políticas públicas de saúde, favorecem o 
desenvolvimento e a proliferação da dengue (PAULA & DEPPE, 
2005). A dengue é, dentre as doenças virais de transmissão vetorial, a 
que mais causa impacto em termos de mortalidade na população 
mundial, fato que exige esforços e investimentos cada vez mais 
intensos dos serviços no combate à epidemia (CORRÊA et al., 2005). 
O combate ao mosquito deve ser feito de duas maneiras: eliminando 
os mosquitos adultos e, principalmente, acabando com os criadouros 
de larvas (CAIXETA & SOUSA, 2005). 

Programas essencialmente centrados no combate químico, com 
baixíssima ou mesmo nenhuma participação da comunidade, sem 
integração intersetorial e com pequena utilização do instrumental 
epidemiológico mostraram-se incapazes de conter um vetor com 
altíssima capacidade de adaptação ao novo ambiente. A expansão das 
áreas de ocorrência de dengue no mundo e no Brasil está associada 
tanto à urbanização, sem a devida estrutura de saneamento, quanto à 
“globalização” da economia. Tais fatores contribuem não só para a 
dispersão ativa do mosquito como também para a disseminação dos 
vários sorotipos da doença (RIBEIRO et al., 2006). 

O fracasso do Plano Diretor de Erradicação do Aedes aegypti no 
Brasil, que estabeleceu a responsabilidade ao município pelo 
desenvolvimento das atividades de controle da dengue e implantado 
pelo Ministério da Saúde em 1997, teve como conseqüência a rápida 
disseminação da doença no país. Em 2001, a Fundação Nacional de 
Saúde/Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde 
elaboraram o Plano de Intensificação das Ações de Controle da 
Dengue, com o objetivo de otimizar os pontos positivos já 
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consolidados com referência ao controle da doença e seu vetor. Outra 
resolução foi o Plano Nacional de Controle da Dengue de 2002, que 
buscou o envolvimento de todas as instâncias que compõem o 
Sistema Único de Saúde, enfatizando o papel da atenção básica no 
controle da doença, cuja meta foi a constituição de equipes municipais 
específicas para o controle do vetor da dengue através de inspeção 
dos imóveis e para orientações sobre a prevenção da dengue 
(GONÇALVEZ NETO & REBELO, 2004). 

As dificuldades de atuação dos agentes e adesão da população 
no combate à dengue são variadas. Resumidamente, nas regiões mais 
pobres, a comunidade tem muitos problemas financeiros, de saúde, 
desemprego, assim, a dengue se torna só mais um problema e nas 
áreas mais abastadas, os problemas se concentram na verificação de 
casas vazias, apartamentos fechados e horários impostos pelos 
condomínios. Independente da estratificação social ocorre a recusa da 
entrada dos agentes nas residências, nas comunidades mais simples, a 
prevenção está atrelada à resolução de problemas de falta de serviços 
básicos e nas residências mais ricas, a recusa da entrada dos agentes se 
dá pela desconfiança por roubo e problemas de racismo 
(CHIARALLOTI NETO ET AL., 2007). 

É notório que o mosquito da dengue não escolhe classe social, 
ele busca um ambiente propício para se reproduzir, procura água 
parada seja no centro, na periferia, nas regiões menos e mais 
desenvolvidas, enfim por todo o Estado, como no caso do Rio 
Grande do Norte. Os meios de informações servem para alertar e 
colocar claramente a situação dos fatos e demonstrando perante a 
sociedade, que ela tem que tomar consciência e eliminar todos os 
meios de proliferação do mosquito. Atualmente, não existe 
tratamento específico para dengue, apenas tratamentos que aliviam os 
sintomas, dessa forma, a solução para essa doença é a prevenção e o 
controle. 

A insistência sobre o controle do mosquito da dengue tem que 
ser tratada com muita atenção por toda a sociedade, os dados 
demonstrados espacialmente pelos produtos deste trabalho nos alerta 
com muita clareza que todos corremos riscos de vida, o mosquito da 
dengue está por todo o Estado do Rio Grande do Norte. Atualmente, 
existe sobreposição de informações advindas de vários órgãos e não 
há integração destas informações. Essa falta de integração dificulta o 
andamento de atividades, fazendo com que muitas vezes os escassos 
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recursos destinados à área da saúde acabem não sendo efetivos e 
eficazes. Assim, é necessário estabelecer um modelo de 
gerenciamento de informações epidemiológicas, da dengue, que possa 
ser implantado em todo o Rio Grande do Norte e acessado por 
usuários e autoridades. A velocidade de divulgação e o tempo de 
resposta poderão contribuir significativamente com os diversos 
setores na área da saúde. 

É importante que se estude como ocorre o comportamento das 
incidências e a duração da transmissão (MONDINI et al., 2005).. 
Dentro dessa perspectiva, o uso de ferramentas de análise espacial é 
importante instrumento na gestão em saúde. Os sistemas de 
informações geográficas são conjuntos de técnicas de coleta, 
tratamento e exibição de informações referenciadas geograficamente. 
A análise é realizada por meio do processamento eletrônico de dados 
com a captura, armazenamento, manipulação, análise, demonstração e 
relato de dados referenciados geograficamente. Assim, devido à 
facilidade de espacialização, análise e visualização a partir de produtos 
temáticos, gerados por estes sistemas, pode-se destacar que uma das 
grandes capacidades de análise de dados georreferenciados é a 
facilidade de manipulação para produzir novas informações que 
contribuam para uma melhor gestão das políticas públicas. 

A ausência de informações espacializadas sobre áreas de 
possíveis focos de doenças dificulta o conhecimento da realidade e a 
aplicação de técnicas adequadas para o combate ou erradicação das 
doenças, deste modo, as ferramentas de geoprocessamento são 
essenciais para o cruzamento de informações e obtenção de 
resultados adequados (SILVA, 2000) e a utilização de programas 
computacionais de geoprocessamento comerciais vem colocando essa 
discussão em novos patamares (CARNEIRO et al., 2009). Pois a 
análise espacial pode ser definida como uma técnica que busca 
descrever os padrões existentes nos dados espaciais e estabelecer, 
preferencialmente de forma quantitativa, os relacionamentos entre as 
diferentes variáveis geográficas. Essa técnica compreende a coleta dos 
dados, a visualização espacial destes e o modelo estatístico para gerar 
a espacialização dos dados. 

O intuito da utilização de ferramentas de geoprocessamento é 
obter informação precisa e com agilidade, para que possam ser 
tomadas as providências imediatas. Quando se trata de saúde pública, 
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exige rapidez e confiabilidade de informações (CAIXETA & SOUSA, 
2007). Para a implementação do Geoprocessamento, são necessárias a 
união de informações de diversos setores e a integração destas 
informações para que possam ser impressas ou visualizadas por 
mapas temáticos. Apresentamos, aqui, esta proposta metodológica do 
uso de SIG para gestão da saúde pública a qual consideramos 
adequada para servir de apoio para as tomadas de decisão na 
prevenção e combate à dengue. 
 
III MATERIAL E MÉTODO 
 

O Estado do Rio Grande do Norte possui uma população de 
aproximadamente 3.013.740 habitantes, com área de 53.306 km2, 
composto por 19 micro-regiões agrupadas em 4 meso-regiões (Figura 
1). A meso-região Leste Potiguar é a mais populosa (1.473.936 hab.), 
seguida da Oeste Potiguar (781.439 hab.), juntas, elas totalizam 
aproximadamente 74% da população do Estado e as meso-regiões 
Agreste Potiguar (414.021 hab.) e Central Potiguar (374.564 hab.) 
completam os 26% da população estadual. 

No presente trabalho, para o desenvolvimento dos diversos 
procedimentos técnicos foram adotados dois níveis de abrangência: o 
nível compilatório e o operacional, pois para a aplicação de um 
determinado procedimento técnico é preciso dominar o conteúdo 
teórico e ter habilidade na operacionalização do instrumental técnico 
de apoio, como é o caso da geotecnologia. O primeiro se refere à 
constatação de fatos e fenômenos a serem pesquisados e aos 
levantamentos, seleção e preparação de dados de diversos formatos, 
bem como, a solução dos problemas de armazenamento e 
recuperação dos dados, e o segundo, visa a modelagem de processos 
atuantes no ambiente através do tratamento dos dados obtidos no 
primeiro nível, os quais tornam-se informações para interpretações e 
análises. 

Para a realização deste trabalho foi necessária a união de 
informações de diversos setores. Sendo assim, foram utilizadas uma 
série de tabelas geradas e exportadas a partir do Sistema Gerenciador 
de Banco de Dados (SGBD) em formato dBASE data base format 
(“dbf”) cedidas pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, 
oriundas do Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde do Brasil (DATASUS) e do Sistema de Informações de 
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Agravos de Notificação (SINAM), com as informações sobre os casos 
de dengue ocorridos no território norte-riograndense. Essas 
informações contidas nas tabelas compreendem uma série anual entre 
2000 e 2004, com codificação numérica única para cada um dos 
municípios, seguindo o mesmo padrão de numeração já utilizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 
Figura 1 – Micro-regiões do Estado do Rio Grande do Norte. 
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A partir da compilação destes dados, foi realizada a etapa de 
operacionalização, visando a modelagem e análise estatística das 
informações através de softwares utilizados no tratamento de 
geoinformação: SPRING; TerraView; ArcGIS e Surfer. Esses softwares 
possibilitaram a integração e modelagem dos diversos tipos de 
informações, sejam elas de origens matriciais, vetoriais ou 
alfanuméricas, bem como a validação e a interpretação estatística da 
modelagem em um ambiente unificado proporcionado pelo banco de 
dados. 

É importante ressaltar que o desenvolvimento deste trabalho 
envolveu a produção de uma grande quantidade de dados espaciais e 
não-espaciais, os quais devem ser armazenados numa plataforma 
única, como o BDG gerado. Desta forma, além das informações já 
armazenadas e outras informações podem ser geradas e sempre 
atualizadas. Assim, a integração com informações de temperatura, 
umidade, perfil sócio-econômico da população e medidas de combate 
será realizada, após a obtenção dos dados necessários. A obtenção e o 
tratamento destes dados são mais onerosos, porém quanto prontos, 
possibilitará uma melhor análise da variação dos casos de dengue no 
estado. 

Apesar dos bancos de dados facilitarem as consultas e qualquer 
outro procedimento que se queira realizar, a disponibilização ainda é 
muito restrita. Assim será realizado um SIGWEB a partir deste banco 
de dados, visando democratizar as informações via Internet. É, 
portanto, indispensável colocar à disposição da população 
informações suficientes para que os cidadãos possam exercer seus 
direitos de participação, questionando decisões tomadas e propondo 
soluções. 

 
IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A análise da dispersão por incidência de casos de dengue no 
Estado do Rio Grande do Norte mostra que, entre os anos 2000 e 
2004 houve um decréscimo considerável nas classes de Alto Risco de 
Epidemia e Epidêmico, com valores entre 330 e 999,99 casos e com 
mais de 1000 casos a cada 100.000 habitantes. Este fato positivo é 
mais marcante entre os anos de 2002 e 2004. A classe sem notificação, 
ou seja, com zero caso, diminuiu até 2002 e aumentou até 2004. O 
aumento das classes de baixo risco e médio risco de epidemia, com 
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valores, respectivamente, entre 0,1 e 99,99 e 100 e 299,99 
acompanharam o acréscimo e decréscimo das classes supracitadas 
(Figuras 2 a 6). 

Pelas Figuras 2 e 3, nota-se que houve um aumento de 
incidência de casos superiores a 1000 a cada 100.000 habitantes nas 
meso-regiões Oeste Potiguar (Médio Oeste e Chapada do Apodi); 
Central Potiguar (Seridó Ocidenta e, Seridó Oriental); e Leste 
Potiguar (Macaíba e Litoral Sul), acompanhado de um aumento na 
classe de Alto Risco de Epidemia nas meso-regiões Oeste Potiguar 
(Pau dos Ferros e Umarizal); Central Potiguar (Angicos, Macau, Serra 
do Santana e Vale do Açu); e Leste Potiguar (Litoral Sul e Agreste 
Potiguar). Outro resultado muito importante é a diminuição da classe 
0 (zero), ou seja, sem nenhum caso de dengue nos municípios. Se esta 
classe significasse que realmente não houve infestação de dengue no 
município, seria um resultado negativo, mas significa que não houve a 
notificação dos casos e a falta desta informação é prejudicial para as 
análises. 

As Figuras 3 e 4 indicam que houve um decréscimo de 
incidência de casos superiores a 1000 a cada 100.000 habitantes, 
seguido da permanência dos casos na classe de Alto Risco de 
Epidemia nas micro-regiões supracitadas e do acréscimo nas meso-
regiões Agreste Potiguar (Baixa Verde e Borborema Potiguar); e Leste 
Potiguar (Litoral Nordeste). 

Pelas Figuras 4 e 5, houve uma diminuição considerável nas 
duas situações, acompanhado de um aumento nas meso-regiões Oeste 
Potiguar (Chapada do Apodi e Médio Oeste) nos casos de Alto Risco 
de epidemia. No entanto, a falta de notificação de casos nos 
municípios aumentou nas meso-regiões Oeste Potiguar (Médio Oeste 
e Vale do Açu) e Agreste Potiguar (Borborema Potiguar). 

As Figuras 5 e 6 mostram uma diminuição considerável dos 
casos de Alto Risco e da incidência de casos superiores a 1000 a cada 
100.000 habitantes, mas um aumento dos casos não notificados 
espalhados por todo o Estado. As classes de baixo e médio risco de 
epidemia predominam, assim apesar do aumento dos casos não 
notificados, as situações mais graves diminuíram significativamente. 



PETTA, R. A. & NASCIMENTO, P. S. de R.                           214 

 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

 
Figura 2 - Dispersão por incidência de casos de dengue em 2000. 
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Figura 3 - Dispersão por incidência de casos de dengue em 2001. 
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Figura 4 – Dispersão por incidência de casos de dengue em 2002. 
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Figura 5 – Dispersão por incidência de casos de dengue em 2003. 
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Figura 6 – Dispersão por incidência de casos de dengue em 2004. 

 
Muitas doenças possuem um padrão geográfico bem definido, 

neste sentido é importante que se estude a dinâmica espaço-temporal 
da distribuição de dengue em uma região, o que indica a intensidade 
da duração da transmissão. Foi visto neste trabalho, que a cada ano, 
esta dinâmica foi bastante irregular, ocorrendo variações anuais em 
cada região ou município. Este resultado indica que as áreas propícias 
á contaminação pela dengue ocorre por todo o estado do Rio Grande 
do Norte. Neste contexto, todo o estado possui fatores favoráveis à 
disseminação da dengue. Dentro desta perspectiva, o uso de 
geoprocessamento na análise espaço-temporal é importante 
instrumento na gestão pública, o que reforça a importância desta 
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pesquisa. No entanto, muitas perguntas serão respondidas com a 
continuação deste projeto, quando forem inseridos e integrados dados 
sócio-econômicos e climatológicos. 

A integração destes dados propiciará qual a influência do meio 
natural e antropizado na disseminação da dengue no Estado. Estas 
informações ficarão unificadas em um banco de dados unificado e 
não dispersa, como estão atualmente. Outro resultado importante é 
que este banco permite a inserção de análises, como também o acesso 
das informações cartográficas para a população. Desta forma, a 
população tem a possibilidade de atuar como agente ativo no 
processo de combate à dengue, pois o uso de mapas facilita a 
visualização e o entendimento da dinâmica dispersiva da 
contaminação pela dengue. 
 
V CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se que a espacialização anual dos casos de dengue no 
Estado do Rio Grande do Norte mostrou que houve uma diminuição 
da epidemia entre os anos de 2000 e 2004. No entanto, as incidências 
variam localmente de ano para ano, o que sugere que o combate deve 
ser ostensivo em todo o território estadual e que as áreas vulneráveis, 
até o presente momento do trabalho é todo o Estado. No entanto, 
conclusões mais efetivas poderão ser alcançadas com a espacialização 
dos casos até o ano de 2008 e assim sucessivamente, além da 
integração das informações de temperatura e umidade e dados sócio-
econômicos. Além disso, é necessário uma campanha ostensiva para 
que todas as prefeituras cobrem da secretária da saúde a notificação 
dos casos de dengue. 

As formas de atuação não têm contribuído para o 
aprimoramento das práticas preventivas e a comunidade tem 
permanecido como expectadora e dependente de ações previamente 
definidas. Assim, o uso de mapas para o planejamento e o controle da 
dengue e com o recurso de digitalização e geração automática de 
mapas, esta relação tende a ser mais estreita e produtiva, tanto para as 
autoridades competentes quanto para a população. 

Neste contexto, o geoprocessamento é uma ferramenta que 
pode ser utilizada constantemente nas tomadas de decisões, isso 
demonstra que seu uso poderá servir de guia e suporte para as devidas 
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avaliações e oferecer subsídios mais concretos e com maior rapidez 
sobre informações quantitativas, qualitativas e espaço-temporais. A 
utilização de ferramentas e produtos provenientes do 
geoprocessamento possibilita melhor compreensão das diferenças 
entre o índice de ocorrência dos casos da doença nas diferentes 
regiões do Estado do Rio Grande do Norte. Mas de nada adiantará as 
técnicas avançadas do geoprocessamento sem que haja cooperação 
social de cada individuo, pois a consciência é o maior combatente do 
transmissor da dengue. 

A insistência sobre o controle do mosquito da dengue tem que 
ser tratada com muita atenção por toda a sociedade, os dados 
demonstrados espacialmente pelos produtos deste trabalho nos alerta 
com muita clareza que todos corremos riscos de vida, o mosquito da 
dengue está por todo o Estado do Rio Grande do Norte. 
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O texto é resultado de uma tese produzida no Programa de 
Pós-Graduação em Geografia Humana do Departamento de 
Geografia da FFLCH (USP). O livro em questão apresenta como 
tema central, a globalização da agricultura e sua repercussão na 
economia da Região de Ribeirão Preto. O objetivo da autora é fazer 
uma análise dialética da construção sócio-espacial da região de 
Ribeirão Preto/SP, verificando o processo de organização da 
economia, da sociedade e do território através da correlação de 
condições locais com os aspectos da ordem global hegemônica.  

A justificativa parte do fato da região de Ribeirão Preto ter se 
tornado uma das principais manchas agropecuárias do país. 
Fundamentada na teoria geográfica do Espaço, segundo estudos de 
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Milton Santos, a autora mostra que as transformações provocadas 
pela modernização da agropecuária contribuíram para a intensificação 
de fixos e fluxos e para a estruturação das redes. Tal modificação 
explica-se nas políticas de implantação de infra-estruturas, na 
consorciação da produção agrícola e industrial, na expansão da 
atividade comercial e de prestação de serviços, na especialização das 
atividades, no crescimento populacional e na conseqüente 
urbanização.  

A problemática perpassa a modernização do setor agropecuário, 
com a instalação das indústrias de processamento e dos centros de 
comercialização desses produtos, por meio da intervenção do Estado 
na promoção de infra-estrutura. Além disso, toma-se como base as 
inovações científicas, a aceleração tecnológica e a presença das 
grandes corporações agroindustriais, para mostrar como as 
respectivas áreas urbanas dessa região se originaram e cresceram por 
ação do capital (“urbanismo corporativista”) provindo das atividades 
do campo.  

Por conseguinte, essa obra foi subdividida em seis capítulos: O 
primeiro, “Região de Ribeirão Preto: Um Espaço de Análise e de Síntese” 
relata os pressupostos teóricos e os elementos que estruturam o 
Espaço Geográfico. Nesse item, a autora mostra que a modernização 
dos sistemas produtivos e a intensificação das redes de fluxos têm 
ocorrido em todos os lugares, mesmo que de forma indireta, 
configurando, assim, uma nova ordem econômica mundial e um 
espaço geográfico mundializado.  

A consolidação do espaço mundializado se reforça na expansão 
do meio técnico-científico-informacional através do aumento do 
número de fixos que articulados entre si consolidam os sistemas de 
fluxos e de redes. Essa organização funcional e estrutural contribuiu 
na configuração territorial com a realização de fluxos de produção e 
de consumo. Sendo que a materialização dos fixos e dos fluxos no 
espaço não ocorre em todos os lugares de forma homogênea, mas em 
áreas que são privilegiadas por segmentos econômicos e sociais, e nas 
que se mostram receptíveis às novas formas de produção, distribuição 
e consumo.  

O segundo capítulo, “Reestruturação Produtiva da Agropecuária”, 
trata da reestruturação da agropecuária brasileira e da inclusão dos 
elementos técnicos e científicos. Por esse contexto, a utilização 
intensa de capital, tecnologias, informação, mão-de-obra especializada 
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e de produtos industriais contribuiu para o desenvolvimento conjunto 
da agricultura e da indústria.  

O desenvolvimento da “indústria agrícola” se deu não só 
atrelada as necessidades do campo, e por isso direcionada a produção 
de fertilizantes, adubos, tratores, pulverizadores e etc., mas também, 
ao segmento de processamento da produção. Toda essa 
modernização do setor agropecuário é resultado das inovações físico-
químicas, mecânicas e biológicas, que colaboram para a reorganização 
e especialização da produção, com o desenvolvimento de culturas 
mais rentáveis financeiramente e integradas com as atividades 
industriais. 

O terceiro capítulo, “Organização dos Complexos Agroindustriais”, 
analisa a relação entre produção industrial e agropecuária e os 
circuitos espaciais de produção e de cooperação. Nessa circunstância, 
a intensa e moderna atividade agropecuária desenvolvida na região de 
Ribeirão Preto ajudou no desenvolvimento do setor industrial 
processador de matérias-primas agropecuárias e do setor industrial de 
insumos, tornando a região exportadora de produtos agroindustriais, 
de máquinas e de equipamentos agrícolas.  

A modernização do campo e a sua associação a atividade 
industrial na região de Ribeirão Preto, acabou destruindo as pequenas 
unidades policultoras e as integrando, através da compra, aos grandes 
complexo agroindustriais, principalmente no setor canavieiro e 
citrícola. Esses dois complexos foram capazes de gerar intensa 
acumulação e concentração de capitais na região e de influenciar nas 
atividades culturais, a exemplo do Country, com a festa de Peão e 
Boiadeiros. Promoveram ainda, intensa modernização da estrutura 
técnico e social, acarretando a aceleração da urbanização e do 
crescimento demográfico que resultaram no desenvolvimento dos 
setores secundários e terciário nas cidades e na intensificação da 
relação entre campo e cidade.  

No quarto capítulo, é analisada a expansão do consumo, das 
trocas e da circulação, sob a ótica do comércio e dos serviços. Por 
meio dessas atividades, a segregação dos espaços de produção e de 
comercialização ampliou a economia e a necessidade de preceitos 
técnicos, financeiros e políticos que contribuíssem para a penetração 
da ciência e da tecnologia na produção, distribuição e transporte de 
novos produtos e na prestação de serviços especializados. Deste 
modo, a modernização da agropecuária auxiliou na interligação maior 
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com a área urbana circundante, pois a cidade além de receptora de 
produtos agrícolas é quem apresenta e responde pela demanda do 
campo por produtos e serviços novos.  

As cidades modernas, ligadas à demanda de produtos 
agropecuários, apresentam funções comuns ao circuito superior. 
Entre elas, destaca-se a existência de supermercados e Shopping 
Center(s), a presença de fixos e de fluxos que interligam o campo a 
cidade, o número de veículos particulares, a existência do transporte 
coletivo urbano, a frota para transporte de cargas, as agências 
bancárias, a utilização de aeronaves e o sistema de telecomunicações. 
Todas essas funções são comuns a região de Ribeirão Preto e faz com 
que ela esteja interligada a nova ordem econômica mundial. 

Todavia, a Região de Ribeirão Preto não é lembrada apenas 
pelas atividades agroindustriais, exercendo importância nacional com 
atração: 1- nos setores médico-hospitalares, sediando o hospital das 
clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especializada nos 
tratamentos cardíacos e na realização de transplantes; e 2- na 
prestação de serviços educacionais, desde a pré-escola aos cursos de 
pós-graduação, com campus instalados nas cidades de São Carlos, 
Araraquara, Franca, Jaboticabal e Ribeirão Preto. Nesse ponto, as 
universidades públicas existentes exercem função de destaque, cujos 
centros de pesquisa funcionam como instrumento na promoção do 
crescimento econômico da região. Essas atividades, aliada ao 
desenvolvimento do setor agroindustrial, ao crescimento demográfico 
e urbano têm apresentado uma nova divisão social e territorial que 
gera novas formas de produção e causa desemprego, contribuindo 
para a expansão do circuito inferior da economia nas áreas urbanas.  

O capítulo 5 e 6 refletem a economia política das cidades, 
observando o trabalho especializado no campo e na cidade, assim 
como os resultados da modernização empreendida, da acelerada 
urbanização e da desordem ocasionada.  

O crescimento das cidades está atrelado à ação governamental 
que direciona os vetores da expansão e espraia sua ocupação por áreas 
cada vez mais distantes do centro. Esse crescimento segue os eixos de 
circulação e induz a formação de espaços vazios que acompanham a 
tendência do mercado e buscam a valorização imobiliária, tornando 
algumas áreas mais privilegiadas em relação a outras. Logo, a 
segregação espacial intensifica-se e distancia os menos favorecidos das 
áreas mais valorizadas. 
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Pelo exposto, verifica-se que o sistema capitalista é 
contraditório, já que de um lado se desenvolve acumulando riquezas e 
de outro gerando miséria. Isso é exemplificado pela difusão do meio 
técnico-científico-informacional na Região de Ribeirão Preto, onde as 
mudanças técnicas na produção agropecuária, o crescimento dos 
complexos agroindustriais, a concentração fundiária e o 
desenvolvimento de novas relações sociais de produção tem criado 
novas horizontalidades quando da modernização agropecuária e 
agroindustrial, e novas verticalidades, em função da demanda por 
produção.  

Em decorrência disso, houve uma expansão de fixos, dotados 
de intencionalidades específicas, direcionados aos setores econômicos 
e sociais hegemônicos, integrados ao circuito superior da economia e 
com caráter especulativo; e ampliação de fluxos de tecnologia, de 
informação e de mercadorias que com a intervenção do Estado em 
infra-estrutura não só deu sustentabilidade ao processo de 
organização da produção agrícola e agroindustrial, como também, 
apoiou as trocas de toda a natureza, difundindo o comércio e a 
prestação de serviços que tiveram profundos impactos na vida 
profissional da região. 

Contudo, as transformações desencadeadas pela revolução 
técnico-científico-informacional não se manifestam apenas no setor 
produtivo, agroindustrial, de produção, distribuição e consumo, elas 
se manifestaram também, nas transformações sucessivas da geografia 
da região, onde houve uma revolução demográfica e urbana.  

Deste modo, o texto relata a transformação do espaço, que do 
antigo ao novo, em termos de configuração e estrutura, passa a ser 
caracterizado por grande número de fixos e fluxos, nos quais as 
cidades definem novas demandas, produzidas pelo meio rural da 
região, ou importados de fora dessa área.  
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ROBERTO JOSÉ DA SILVA 

 

Data de Defesa: 19/09/2009. 

Banca Examinadora 

Vera Lúcia Alves França (Orientadora) 

Vania Fonseca 

Dean Lee Hansen 

 

CRIMINALIDADE VIOLENTA: ANÁLISE DA DINÂMICA ESPACIAL NA SUB-REGIÃO DE 

ITABUNA-BAHIA, 2003-2007. 

 

A presente dissertação de mestrado, fundamentada numa perspectiva geográfica, 

teve como escopo principal a análise espacial da criminalidade violenta nas 

modalidades crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio, na Sub-Região de 

Itabuna – Bahia, no período de 2003 a 2007, sua relação com fatores de carência social 

e de falta de intervenção de políticas públicas. Ainda buscou-se analisar como a 

criminalidade violenta é influenciada e influencia na organização do espaço regional. 

Na fase da pesquisa aplicada, foram utilizados dados estatísticos secundários, de 

categoria documental, fornecidos pelo Centro Integrado de Estatística da Polícia Civil, 

além de pesquisas em inquéritos e dossiês de inquéritos policiais, bem como dados do 

IBGE e outras instituições que tratam sobre o tema proposto. Ainda foram realizadas 

entrevistas com delegados de polícia, promotor de justiça e um juiz de direito para 

buscar explicações e esclarecimentos sobre a ocorrência do fenômeno. Nessa fase, 

houve um retorno ao campo, para visitas aos municípios da região que se destacaram na 

incidência criminal, para compor quadros fotográficos. A criminalidade tem maior 

incidência em municípios mais urbanizados e com maiores índices de carências e 

demandas sociais, bem como há forte relação entre periferização, crime letal contra a 

vida e tráfico de drogas no varejo.    

Palavras-chave: Criminalidade violenta, exclusão socioespacial, organização do espaço 

e região. 

 

 

 

VERÔNICA FERRAZ MACÊDO 

 

Data de Defesa: 18/06/2009. 
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A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL E O TRABALHO NA AGROINDÚSTRIA 

CAFEEIRA DE BARRA DO CHOÇA-BA. 

 

A presente pesquisa analisa a reestruturação produtiva do capital e a questão do 

trabalho na agroindústria cafeeira e seus rebatimentos no processo de produção do 

espaço agrário no município de Barra do Choça - BA. Para tanto, essa análise apresenta, 

num primeiro momento, uma revisão da literatura da Geografia Agrária para entender a 

inserção do capital no campo e seu processo de monopolização sobre o território. Esta 

abordagem é feita tendo como parâmetro analítico a territorialização da agricultura 

cafeeira nas escalas nacional, regional e municipal, do papel do Estado e da importância 

do processo de trabalho na configuração e produção do espaço agrário. Num segundo 

momento, são examinados os rebatimentos da reestruturação produtiva do capital na 

atividade cafeeira no município em tela. Destarte, foi analisada a questão da 

modernização da agricultura brasileira e as metamorfoses nas relações de trabalho e da 

produção no campo, de modo a revelar as contradições capital-trabalho na atividade 

cafeeira. Por último, é tratada a centralidade do trabalho na produção do espaço por 

entender que esta questão é fundamental para a compreensão da relação campo-cidade e 

das transformações sócio-espaciais no local de produção (unidade cafeeira) e de 

reprodução (espaço de moradia dos trabalhadores). Os resultados permitiram afirmar 

que a reestruturação produtiva do capital apesar de ter um forte vínculo com a atividade 

industrial, tem avançado e penetrado na agricultura, tanto no que se refere às relações de 

produção quanto nas relações de trabalho e que apresenta na forma precarizada. A 

atividade cafeeira no município de Barra do Choça confirma esta hipótese trabalhada. 

Este município viveu um período de grande dinamismo econômico e social em 

decorrência da cafeicultura, mas vários motivos provocaram uma crise que levou a 

decadência de muitos produtores, sobretudo, daqueles que não conseguiram se inserir na 

nova lógica produtiva. Entretanto, observa-se uma retomada desta atividade em outros 

moldes produtivos, mas com intensa precarização das condições e relações de trabalho e 

do enfraquecimento político dos trabalhadores do café, face a sua desorganização. Este 

cenário tem agravado ainda mais as condições de vida dos trabalhadores submetidos às 

urdiduras do capital. Por último, o exame dos rebatimentos sócio-espaciais mostrou as 

vinculações do trabalho cafeeiro com a relação cidade-campo e ainda com a produção 

do espaço na unidade cafeeira e no local de moradia dos trabalhadores. Diante disso, o 

espaço do trabalho e da moradia, expressa a precariedade nas relações de trabalho e 

produção e denunciam a imperatividade dos interesses do capital. Metodologicamente, a 

pesquisa foi desenvolvida também por trabalho de campo com a realização de visitas 

em unidades de produção cafeeira do município, realização de entrevistas semi-

estruturadas com alguns atores sociais ligados ao segmento cafeeiro, tanto as 

personificações do capital, como também trabalhadores. Também foram aplicados 

questionários com amostragem aleatória. 

Palavras–chave: Território, Reestruturação Produtiva, Trabalho, Agroindústria. 
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JULIEN MARIUS REIS THÉVENIN 

 

Data de Defesa: 02/07/2009 
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Celso Donizete Locatel (Orientador) 

Edna Maria Furtado 

Alexandrina Luz Conceição 

 

MERCANTILIZAÇÃO DO ESPAÇO RURAL PELO TURISMO: UMA LEITURA A PARTIR DO 

MUNICÍPIO DE CAIRU-BA. 

 

A natureza tornada escassa, por sua apropriação e consumo dentro da lógica de 

acumulação do modo de produção hegemônico, assim como pela industrialização e 

urbanização como padrão de desenvolvimento, tem sido submetida a uma nova forma 

de agregação de valor, através do consumo contemplativo da paisagem. Dessa forma, a 

atividade turística, enquanto etapa da acumulação ampliada do capital, tem recorrido ao 

espaço rural, berço da beleza natural remanescente. Transformando paisagens “naturais” 

em produtos de consumo e o espaço rural litorâneo em palco de “desenvolvimento” e de 

dissimulação de esperança por intermédio de políticas públicas voltadas para o turismo. 

Agravando um conflito que se estabelece entre o lugar e o mundo, de onde vem um 

processo racionalizador carregado de conteúdo ideológico que chega a cada lugar com 

objetos e normas estabelecidos para servi-los. Ao analisar o município de Cairu, que se 

encontra inserido neste processo, observa-se que, com a instalação da economia 

turística, há uma aceleração da reprodução do lugar sob os moldes da sociedade urbano 

industrial. Os valores que deram suporte ao turismo por sua escassez (belezas naturais, 

tranquilidade, cultura nativa), rapidamente passam a ser substituídos pelas contradições 

produzidas pelo sistema social e negadas pela sociedade urbana, gerando uma grande 

desvalorização do lugar e do próprio capital fixo. Onde a única forma real de superação 

desse movimento contraditório encontra-se para além do capital. 

Palavras-chave: capital, turismo, mercantilização, espaço rural, Cairu. 
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Data de Defesa: 03/07/2009 
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DA ARTE AO OFÍCIO À PRODUÇÃO DE UM LUGAR: O ALAGAMAR, PIRAMBU-SE. 

 

No povoado Alagamar em Pirambu/SE o artesanato produzido a partir da fibra 

vegetal do ouricuri (Syagrus Coronata), dita as relações sociais que territorializam o 

lugar e reproduzem um modo de vida que reflete o oficio de ser artesão. Esta pesquisa 

tem como objetivo geral estudar os modos de vida dos moradores do referido povoado, 

dando ênfase às práticas sócioculturais que possibilitam a construção da singularidade 

do lugar. A relevância do artesanato para a reprodução do lugar, assim como a formação 

de redes de relações sociais baseadas na confiança e ajuda mútua tornam-se os 

principais focos do estudo. Metodologicamente baseou-se na concepção de lugar de 

Carlos (1996) e adotou-se as bases conceituais de Almeida (2008) sobre a questão da 

dimensão simbólica do território. Para a identificação das redes sociais optou-se pelas 

contribuições de Lomnitz (2004). Priorizou-se as fontes qualitativas, o recursos das 

entrevistas, conversas informais, observação da realidade e registros fotográficos. 

Entrevistas com atores-chave do povoado e representantes das instituições de fomento 

envolvidas na produção artesanal foram realizadas. As considerações finais são que o 

modo de vida do lugar é envolvido pelas fases de produção e comercialização do 

artesanato, que ditam o cotidiano e reproduzem os costumes da comunidade. As 

relações sociais verificadas são definidas também pela atividade artesanal e as 

principais redes que a compõem foram classificadas em Forte, Frágil, Fraca e 

Emergente. Estas foram definidas a partir do nível de confiança e parentesco entre seus 

integrantes. Encerra-se evidenciando que o SEBRAE instituiu o artesanato em 

Alagamar, e que a falta de políticas públicas vem prejudicando o desenvolvimento do 

lugar. Destaca-se também, a necessidade do governo estadual e local em promover 

ações que valorizem o artesanato do povoado, bem como a qualificação dos seus 

criadores, os artesãos.  

Palavras-Chave: Povoado Alagamar, Produção Artesanal, Lugar 
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Vania Fonseca 

AGRESTE DE LAGARTO: EM BUSCA DE UMA IDENTIDADE REGIONAL. 

 

O presente trabalho tem como objetivo verificar a existência ou não identidade 

regional no Agreste de Lagarto. Uma análise regional considera os objetos como 

fenômenos e como estes aparecem na consciência e passam a abarcar também a questão 

da identidade, da cultura e do laço afetivo existente entre o homem e a região. Portanto, 

através de estudos acerca das expressões culturais como os grupos folclóricos, às festas 

que envolvem a figura do boi como as cavalgadas, as vaquejadas e exposição 

agropecuárias, além da agricultura, das feiras e da religião assinalaram-se a existência 

ou não de um sentimento de identidade e afetividade que os habitantes nutrem por essa 

região. Para tanto, foi utilizada a abordagem da Geografia Humanística, de inspiração 

fenomenológica, pois para verificar a identidade regional foram pesquisados os signos, 

símbolos e significados que identificam a região. Para tanto foi realizada uma revisão 

bibliográfica e um trabalho de campo no qual foram visitados as sedes municipais e os 

maiores povoados, sendo aplicados entrevistas e questionários, e posteriormente, a 

análise e avaliação dos dados. Dessa forma, verificou-se que a identidade regional do 

Agreste de Lagarto está presente na pecuária através da figura do boi, das lavouras a 

exemplo da mandioca e do fumo, d religião, com seus ritos, encontros e movimentos e 

das feiras, lugar de compra e venda de produtos, mas também de encontro de pessoas 

das mais diversas partes da região.   

 

 

 

JAILTON DE JESUS COSTA. 

 

Data de Defesa: 15/12/2009 

Banca Examinadora 
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BIORECUPERAÇÃO DE DUNAS COSTEIRAS DO LITORAL NORTE DE SERGIPE. 
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A interação entre homem e meio ambiente, ao modificar e transformar o ambiente 

natural de acordo com suas necessidades, acarreta degradações perceptíveis ao longo de 

toda a biosfera. Em virtude dessa intensa degradação dos ambientes litorâneos, faz-se 

necessária a geração de conhecimentos que fundamentem a recomendação de espécies 

vegetais para ser empregadas em propostas de recuperação, principalmente das áreas 

dunares, que estão sob intensa pressão antrópica de degradação. O objetivo dessa 

pesquisa foi estabelecer as espécies vegetais mais adequadas para a biorecuperação de 

dunas costeiras do Litoral Norte de Sergipe. A metodologia foi baseada em várias 

etapas, tais como: escolha de quatro sub-áreas pela metodologia de Schaeffer-Novelli 

adaptado por Melo e Souza (2007), análise granulométrica, levantamento de dados 

climáticos, coleta e identificação de espécies, caracterização de unidades de paisagem, e 

confecção de cartogramas. Entre os parâmetros utilizados na pesquisa destacam-se: 

riqueza de espécies, hotspots (área de alta diversidade biológica e sob alta pressão 

antrópica), grau de conservação das espécies e o poder estabilizante das mesmas. As 

dunas - quando não possuem cobertura vegetal - ficam susceptíveis à ação eólica, 

deslocando-se e causando problemas junto a localidades onde estão presentes, bem 

como junto às áreas situadas na mesma linha de ação dos ventos, uma vez que acaba 

soterrando tudo por onde passam, alterando o relevo e deixando uma cobertura 

quartzosa improdutiva. As maiores porcentagens de espécies pioneiras, colonizadoras e 

estabilizadoras encontradas na área de estudo são: Ipomoea pes-caprae (Convolvulceae), 

Paspalum maritimum trin. (Poaceae – Gramineae), Chamaesyce cj. Thymifolia, 

Sporobolus virginicus (Poaceae) e a Canavalia rosea (Leg. Faboidae). A espécie com 

maior poder de fixação indicada para a biorecuperação dos sistemas dunares é a 

Ipomoea pes-caprae. Os principais fenômenos de derivação antropogênica encontrados 

na área de estudo são extração de areia (mineração), herbivoria, recreação, deposição de 

resíduos sólidos, introdução de espécies exóticas, pavimentação e obras. Desta forma, a 

pesquisa visa subsidiar medidas de planejamento, controle, recuperação, preservação e 

conservação do ambiente em estudo, bem como auxiliar na definição das políticas 

ambientais.  A biorecuperação emerge como processo de suma relevância, a fim de 

orientar as medidas de controle a serem adotadas a partir do monitoramento adequado, 

bem como as ações de planejamento e de proteção legislativa visando conjugar o 

incremento da oferta de atrativos turísticos aliado à preservação destes ambientes 

dotados de significativas belezas cênicas. 

Palavras-chave: derivações antropogênicas, dunas costeiras, fitogeografia e paisagem. 
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TERRA COM JEITO DE CHEIRO DE MULHER 

 

“Terra com Jeito e cheiro de mulher” teve por origem minha preocupação com as 

questões específicas que dizem respeito às mulheres. 

Focam as análises aqui desenvolvidas nas mulheres acampadas e assentadas em 

Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária institucionalizantes pelo Instituto de 

Colonização e Reforma Agrária. Estas analises deve-se à continuidade de estudos que 

eu vinha desenvolvendo sobre os movimentos sociais do campo, mais especificamente, 

sobre o MST. 

O Doutorado em Geografia oferecido pelo Núcleo de Pesquisa em Geografia, da 

Universidade Federal de Sergipe, oportunizou a convergência temática, ou seja, as 

questões específicas das mulheres, movimentos sociais e movimento de 

territorialização, desterritorialização das mesmas. 

No peocesso desencadeado pelo movimento dos sem-terra, as mulheres 

acompanhadas e assentadas travam duas lutas conjugadas: uma pelo acesso à terra e as 

políticas complementares à Reforma Agrária e outra em defesa das suas questões 

especificas. A priorização da primeira configura-se em luta de classes e está tendo como 

resultados, além da ampliação do número de acampamentos, assentamentos e de 

famílias assentadas, a construção de um território contra hegemônico. 
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DO ISOLAMENTO REGIONAL À GLOBALIZAÇÃO: CONTRADIÇÕES SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL DA BAHIA 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal oferecer uma contribuição para se 

entender a trajetória geográfica do Extremo Sul da Bahia, uma região conhecida 

primordialmente por ser um referencial histórico para o Brasil, tendo em vista ser ela 

um marco da chegada dos portugueses ao país. Passados mais de quinhentos anos a 

região só recentemente conhece o crescimento econômico combinado com o aumento 

em sua demografia. Até o final da primeira metade da década de 1980 o Extremo Sul da 

Bahia não passava de uma periferia pobre do estado da Bahia que tentou fazer da região 

uma área produtora de cacau para abastecer o pólo de Itabuna-Ilhéus. Paralelamente a 

este modelo de administração adotado pelos governos baianos a região foi sendo 

reconfigurada pelo extrativismo vegetal e pela pecuária, o que leva a região a ter uma 

outra interpretação no cenário brasileiro: o Extremo Sul da Bahia havia se tornado uma 

área de expansão do Sudeste do país. Com uma posição geográfica privilegiada o 

Extremo Sul da Bahia é considerado, atualmente, um pólo de desenvolvimento estadual 

e funciona como uma ponte que liga o Nordeste e o Sudeste. A região possui uma 

dimensão territorial maior que o estado de Sergipe e até mesmo supera a área de alguns 

países, portanto pesquisá-la exigiu um grande esforço para compreender toda a sua 

diversidade produzida pela natureza e pela sociedade. Atualmente o Extremo Sul da 

Bahia é caracterizado econômica e ambientalmente pela produção de eucalipto, no 

entanto, há outras atividades que têm grande relevância como o turismo, a pecuária e os 

cultivos de café e cana-de-açúcar. Este último já está adquirindo proporções tais quais 

as das áreas de eucalipto. Juntos, o eucalipto e a cana são motivos de constantes 

questionamentos no que tange ao controle das suas áreas de plantio. E pelo que se 

observa os conflitos com movimentos sociais e organizações não governamentais 

devem continuar, pois são parte de uma dialética entre o desenvolvimento econômico e 

a conservação do meio ambiente combinado com a produção de alimentos. Percebe-se 

que a região cresce de maneira desigual, onde aqueles municípios que possuem maior 

influência política e econômica concentram os maiores recursos públicos e privados, 

levando uma preferência pelo localismo em detrimento da coletividade. Esta dinâmica 

mostra que não é o fenômeno da globalização que fragmenta os lugares, mas o 

comportamento tradicional do modo de se fazer política não só na Bahia como no 

Brasil. O paradoxo é que mesmo havendo explicitamente uma opção pelo 

desenvolvimento local há também alguns discursos internos que propõem a formação de 

uma outra Unidade Federal a partir do Extremo Sul da Bahia, o que pode ser algum 

rebatimento da Crise do Federalismo na região. Assim, a região é o reflexo dos velhos e 

novos problemas regionais que acontecem tanto no âmbito estadual quanto no federal. 

Palavras-chave: Extremo Sul da Bahia, Desenv. Regional e Globalização. 
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O ESPAÇO EM MOVIMENTO: O DESVELAR DA REDE NOS PROCESSOS SOCIOTÉCNICOS 

DO SISTEMA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BAHIA 

 

O objetivo nesta tese foi analisar redes sociotecnicas geográficas. Mais que uma 

simples palavra, rede é uma categoria cuja conceituação está imbuída de elementos que, 

consubstanciados, permitem investigar aspectos técnicos e sociais de maneira ímpar. A 

rede é uma construção conceitual multifária que traz consigo termos como: conexidade, 

fixos, fluxos, fluidez, horizontalidade, verticalidade, entre outros. Envolve elementos 

materiais e imateriais numa mesma processualidade e é construída e reconstruída nas 

relações de poder entre diversos sujeitos sociais, em permanente embate em prol de seus 

interesses e necessidades. O multifário conceito de rede geográfica possibilitou a 

investigação do sistema de saúde de Vitória da Conquista/Bahia em sua complexidade. 

Para tanto, utilizaram-se procedimentos metodológicos, tais como: revisão 

bibliográfica,trabalho empírico entrevistas, observações diretas, questionários e 

levantamento de fontes de informações . Para sistematização das pesquisas, foram 

elaborados textos, mapas, tabelas, gráficos e esquemas. Na cidade, o fenômeno se 

apresenta nas ampliações da quantidade de unidades e equipamentos de saúde, no 

movimento diuturno de pacientes e nas práticas dos sujeitos sociais. A rede de saúde 

mais do que a distribuição espacial d equipamentos e seus fluxos, também, constitui os 

interesses dos sujeitos sociais que a freqüentam e a produzem .A atual situação do setor 

de saúde em Vitória da Conquista revela diferentes espaciotemporalidades. A 

ineficiência do sistema estatal de saúde impulsiona vertiginosamente o sistema privado, 

que passa a investir especialmente em procedimentos de média e alta complexidades.O 

estado busca controlar os fluxos de saúde, especialmente com a regulação do 

movimento dos pacientes para a realização de consultas e exames. A iniciativa privada, 

diferentemente do setor estatal, estimula e busca fortalecer os fluxos. Nesse 

entendimento, estão e são movimento e transformação e refletem diferentes 

espaciotemporalidades. O formato da rede é uma das dimensões de seu próprio 

processo, que estabelece e é estabelecido numa relação híbrida de elementos materiais e 

imateriais. Cada aspecto analisado, cada escala examinada, cada tempo pesquisado 

possibilita um novo desenho da rede, e essas possibilidades são infindáveis. 

Palavras-chave: Rede. Saúde. Geografia. 
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SERTÃO SE TRAZ NA ALMA? TERRITÓRIO/LUGAR SERTÃO NAS FILIGRANAS DA 

MEMÓRIA E DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Esta tese analisa o movimento dos sentidos presentes na memória social acerca da 

representação de sertão. Para tanto, partiu-se de um esforço interpretativo que utilizou 

como referência o Sertão da Ressaca, denominação presente nos documentos que 

abordam o processo de ocupação e povoamento do interior da Bahia e que compreende, 

genericamente, uma área de transição geográfica entre o litoral e a caatinga, estruturada 

em torno do atual município de Vitória de Conquista. A argumentação que permeia este 

estudo é a de que memória e representações estão intrinsecamente associadas ao 

processo de produção socioespacial. Com tal entendimento, buscou-se uma 

aproximação teórica entre os conceitos de território, lugar, memória e representações 

sociais, exercitando um diálogo interdisciplinar, que mantém, todavia, a peculiaridade 

do viés geográfico. No que diz respeito aos conceitos geográficos, o suporte teórico 

adotado pautou-se principalmente em Carlos (1996), Castro (1992, 1997), Claval (1999, 

2001), Corrêa (1994, 1997), Cosgrove (1998, 1999), Haesbaert (1997, 1999, 2002, 

2004), Massey (2000, 2008), Moraes (2005a, 2005b). No que concerne a memória, a 

ancoragem teórica foi fundamentada, especialmente, em Halbwachs (1990), Pollak 

(1989, 1992) e Fentress e Wickham (1992). Em Chartier (1990), Bourdieu (2007) e 

Jodelet (1991), encontrou-se o referencial teórico norteador para compreensão do papel 

dos elementos que engendram representações sociais e das estratégias de mobilização 

simbólica que se materializam no processo de produção socioespacial. Na discussão 

específica sobre sertão, subsídios fundamentais foram dados por Amado (1995), 

Almeida (2003, 2008), Arruda (2000), Bolle (2004), Lima (1999), Rodrigues (2001), 
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entre outros. No que concerne aos procedimentos metodológicos, contou-se com 

diferentes fontes que resultaram da aplicação de questionários, realização de entrevistas, 

pesquisa documental em jornais e blogs locais. Tanto memória quanto representações se 

organizam e se manifestam numa multiplicidade de linguagens. Assim, no que tange 

aos aspectos metodológicos, a análise de discurso forneceu elementos que 

possibilitaram uma melhor compreensão das produções de sentido inerentes aos 

diversos tipos de discursos que perpassaram o foco da pesquisa. Como proposição 

inicial, tinha-se que, à medida que os lugares se “desenvolvem”, que saem do 

isolamento e da precariedade das vias de circulação e dos meios de comunicação, a 

aproximação com a ideia de sertão vai se distanciando. Entretanto, a pesquisa 

demonstrou que, no mesmo movimento de afastamento, simultaneamente, há um 

movimento de permanência. Verificou-se que as vivências e experiências acerca do 

sertão são marcadas por ambivalências e por uma pluralidade de olhares que se 

constituem por inclusão e exclusão socioespacial, bases materiais e imateriais, 

permanências e rupturas, espacialidades e temporalidades, que permitiram a apreensão 

da concepção de território/lugar sertão na memória e nas representações sociais. Tais 

ambivalências evidenciam múltiplos sertões, marcados por tramas e entrelaçamentos, 

considerando o vivido, o percebido e o concebido. Constatou-se ainda que, na 

confluência de discursos diversos, existem diferentes espaços de estabilização que, 

muitas vezes, se colocam em conflito, produzindo clivagens, recobrimentos e 

entremeios. As concepções de sertão estão, portanto, em constante fazer-se, tal como o 

espaço. 
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A FORÇA DOS LAÇOS DE PROXIMIDADE NA TRADIÇÃO E INOVAÇÃO NO/DO 

TERRITÓRIO DAS FABRIQUETAS DE QUEIJO SERGIPANO 

 

A produção artesanal de derivados do leite configura distintos territórios nas 

escalas geográficas local, regional e global. Essa iniciativa autônoma expressa a 

obstinação do agricultor alicerçado pela territorialidade e identidade na busca da sua 

reprodução social. Apoia-se na combinação com outras atividades como a agricultura, a 

rede de comercialização e o mercado consumidor que demanda os referidos produtos 

que resguardam relações simbólicas nos territórios, fundamentadas na tradição e nos 

hábitos culturais dos grupos. Utiliza matéria-prima produzida exclusivamente no seu 

estabelecimento rural e/ou adquire com vizinhos, parentes e outros. Emprega mão de 



Dissertações e Teses Defendidas no 2º Semestre de 2009. 240 

GEONORDESTE, Ano XX, n. 2 

obra familiar e de acordo com o volume processado, absorve trabalhadores temporários 

e permanentes. O queijo artesanal constitui alvo de perseguições movidas pelo mercado 

formal e pela rede institucional em decorrência da ilegalidade e do não cumprimento da 

legislação em vigor. A incompatibilidade da legislação e o caráter impeditivo para com 

o setor artesanal é visível, uma vez que esse modelo foi incorporado pelo Brasil na 

década de 1950 em acordo com as exigências do mercado dos Estados Unidos e 

direcionada à grande produção, desconsiderando a produção artesanal. A estratégia da 

produção de queijos artesanais norteia esta tese e enuncia-se como objetivo geral do 

presente estudo: desvelar a configuração do SIAL queijeiro artesanal sergipano, sua 

contribuição para a reprodução social de diferentes atores, a circulação de capital 

local/territorial e os seus reflexos no tecido social/cultural/econômico do espaço 

apropriado conformado em território. Desvendar essa alternativa no espaço rural 

fundamenta-se na abordagem cultural da geografia por meio das análises da categoria 

território e dos conceitos da territorialidade, identidade e redes, entrelaçadas pelas 

discussões pautadas nos sistemas produtivos locais, configurados na concentração de 

fabriquetas de queijo no Sertão Sergipano do São Francisco. As análises dessa estratégia 

foram direcionadas para além das dimensões mercantis, vinculando às dimensões 

sociais e culturais inerentes na/a atividade. Desse modo, tem-se a possibilidade de 

entender o espaço apropriado, transformado em território queijeiro que é heterogêneo e 

múltiplo, diferentemente dos vários territórios elencados nesta pesquisa nas escalas 

regional e global. A leitura dos outros territórios permitirá entender o paradigma das IG- 

Indicações Geográficas criado nos países da Europa e defendidas pelos atores e a rede 

institucional que apóia a produção artesanal na América Latina. Dessemelhante das 

experiências elencadas na escala regional, em Sergipe, após dez anos, não se 

identificaram avanços com relação à elaboração de normativas direcionadas a esse setor, 

perdurando informalidade. O descompasso das políticas para o âmbito artesanal neste 

Estado evidencia uma desconexão com as ações fomentadas pela rede institucional nos 

territórios queijeiros artesanais nas escalas regional e global quando avançam pesquisas 

motivadas pelas relações simétricas com vistas à qualificação dos produtos, de forma 

articulada, respeitando o saber-fazer local.  

Palavras–chave: queijo artesanal, identidade, territorialidade, território, sistema 

agroalimentar localizado, reprodução social, redes, Estado.  
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RURALIDADES EM LAGARTO(SE) 

 

Nesta pesquisa as categorias geográficas paisagem, espaço e território serão o 

tripé que fundamenta o eixo teórico para compreender as territorialidades do trabalho no 

município de Lagarto – Sergipe nos povoados Brejo, Santo Antonio, Colônia Treze, 

Jenipapo e Brasília. Neste sentido, foram traçados alguns objetivos para o estudo que 

consistem em: analisar as múltiplas faces da configuração territorial do município de 

Lagarto; refletir sobre as abordagens referentes às transformações do rural, as categorias 

geográficas adotadas no estudo e as novas perspectivas territoriais rurais; evidenciar as 

ruralidades e as multiterritorialidades do trabalho agrícola e analisar a nova 

territorialização do trabalho não agrícola dos povoados. Foram 

aplicados,aleatoriamente, 150 questionários, 50 em cada povoado, onde foram 

levantadas informações sobre a caracterização dos camponeses, a formação territorial e 

a estrutura do povoado, a estrutura sócio-demografica da família e dos equipamentos 

domésticos da moradia, o trabalho agrícola e não agrícola, comportamentos, hábitos e 

consumo. A definição dos povoados decorreu também da consulta ao Plano Diretor do 

município e da observação da paisagem no reconhecimento da área de estudo. A idéia é 

mostrar que apesar da influência da cidade sobre o campo, este possui dinâmica e 

características próprias formadoras de ruralidades.Diante da ausência de uma 

terminologia mais precisa, estamos denominando as ruralidades de “velhas” e “novas”, 

agrícolas e não agrícolas . É exatamente a partir desse binômio, que na verdade se 

comunica e se interrelaciona, que se procura entender a natureza das mudanças em 

Lagarto, município do Agreste sergipano com características de uma zona de tranzição e 

que vem sofrendo nas ultimas décadas acentuadas modificações no seu espaço 

geográfico criando e recriando ruralidades, ao mesmo tempo em que persistem as 

formas mais tradicionais e atrasadas de manifestações do rural. 

Palavras-Chave: Ruralidade; territorialidade; trabalho agrícola; trabalho não-agrícola.  
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POLÍTICAS TERRITORIAIS NO TURISMO: INVESTIMENTOS NO PÓLO COSTA DOS 

COQUEIRAIS EM SERGIPE, BRASIL. 

 

A disputa política territorial se dá em larga escala no universo dos saberes e do 

poder constituído do Estado e do mercado.  Esses determinam o espaço, protegem o 

território (soberania), mas ao mesmo tempo desterritorializam quando dos seus 

interesses. Esse contexto de mundo globalizado vem de encontro ao local, exceto 

quando esse território do turismo produz o capital e está na ordem do sistema. Dessa 

forma, este estudo situa-se no Nordeste do Brasil, particularmente na região do Pólo 

Costa dos Coqueirais, localizada no litoral sergipano, possui 163 km
2 

 de praias, 

entrecortadas por rios, dunas e vegetação singular compondo, através de sua paisagem e 

identidade territorial, perspectivas de desenvolvimento social, econômico e ambiental. 

Propõe-se analisar as políticas territoriais de turismo e o  papel do Estado nos 

investimentos do público do Pólo Costa dos Coqueirais para superação da pobreza, nas 

duas últimas décadas, Sergipe. O apoio metodológico consiste no método hermenêutico, 

tipo pesquisa-participante, complementada pelos instrumentos de análise 

socioeconômicos (quantitativo). Há nessa escolha uma dimensão de 

complementariedade com a fenomenologia, que definem o caminho a ser trilhado. Essa 

decisão permitiu desenvolver estratégia para elaboração das oficinas e cadernos que 

registrassem o apanhado documental e de campo. Formulários e roteiros de entrevistas 

vieram se somar aos resultados das oficinas, além da construção dos cartogramas  em 

função do estudo. A comprovação da tese alicerça-se nas seguintes premissas: 

ideológicas (Estado e mercado), as que apresentam a sociedade do turismo 

(Conselho do Pólo) e pragmáticas (participação da comunidade). Dessa relação 

propositiva, tem-se (i) A metodologia dos organismos internacionais, em especial do 

BID, não vem contribuindo para gerar novos empreendimentos que visem à melhoria 

nos indicadores de renda da população afetada. Isso colabora com os argumentos de que 

o envolvimento mínimo do Estado com o bem –estar social afetada de sociedade na 

condução das políticas territoriais das políticas do turismo, acabam por ampliar os 

efeitos contraditórios dos investimentos turísticos e Sergipe, capitaneados pelos grandes 

investidores. (ii) As base de apoio e de negociação dos que representam a sociedade 

civil do Pólo aparecem contraditoriamente, na medida em que esta influencia das 

políticas públicas de turismo, mas não se apropriam como gestora de governança  e 

afeta nos avanços tidos nessa participação para o desenvolvimento do turismo. (iii) Os 

investimentos do setor de turismo têm impactado de forma diferenciada comunidades 

que compõem o Pólo Costa dos Coqueirais. O PRODETUR/SE cumpre parcialmente o 

que foi estabelecido no programa de investimentos de recursos  das agencias 

multilaterais no tocante ao BID, atendimento assim ao mercado, uma vez que se percebe 

uma melhoria diferenciada entre as regiões do litoral, do ponto de vista da infra-

estrutura turística  par o centro-sul do Estado. Por conseguinte, o estudo avança em uma 

proposta de matriz territorial do turismo comunitário, que incorpora o afetivo exercício 

da cidadania, elemento fundamental para se estabelecer, em escala local, um novo 
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projeto de desenvolvimento das atividades turísticas que contribuem para superação da 

pobreza.  

Palavras- chaves: Estado e mercado. Poder territorial. Turismo. Políticas de 

investimentos de turismo. Pobreza. Sergipe, Brasil. 
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O USO DO TERRITÓRIO PELA CITRICULTURA E A PERMANÊNCIA DO TRABALHO 

INFANTIL NO CENTRO SUL DE SERGIPE 

 

O território citricultor no centro-sul de Sergipe passa por transformações decorrentes de 

relações capitalistas de trabalho no meio rural, combinadas com o uso de trabalho 

familiar e da mão de obra infantil. Este analisa as relações de trabalho infantil na 

atividade citrícola, considerando a (des)territorialização e a precarização do uso e abuso 

da força de trabalho ilegal, as quais requerem investigar o desenvolvimento da 

citricultura na região e os impactos socioeconômicos causados à população. Trata-se  de 

ima problemática inerente às crianças e adolescentes pobres, enquanto mecanismo de 

sobrevivência, simultaneamente , de exploração entre diversificados mecanismos de 

acumulação capitalista. Na contemporaneidade não ocorreu a mudança a que se aspirava 

diante do avanço da tecnologia em todas as áreas produtivas e nas formas de relação de 

trabalho difundidas. A investigação permitiu a reconfiguração territorial do trabalho 

infantil no centro-sul sergipano. Tendo como marco referencial a atividade citrícola e a 

permanência da força de trabalho das crianças e adolescentes, inclusive como 

estratégias das famílias para subsistência das unidades de produção centro do 

capitalismo. O estudo partiu de pesquisa bibliográfica limitadas,complementada por 

pesquisa d campo, propiciando identificar questionamento, sugestões ,problema e 

alternativas socioeconômicos. Como destaque foram constatadas questões relativas a 

modernização agrícola  e ao uso do território,espacialmente 

diversificados,independentemente da escala, sem apresentarem a mesma dinamicidade; 

a citricultura sergipana ainda predomínio da agricultura familiar, inclusive com o 
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emprego indiscriminado do trabalho de crianças e adolescentes. O setor continua 

ressentindo-se de políticas eficaz e distributivas que proporcionem condições digna para 

a sustentação das famílias e erradicação ou diminuição do trabalho infantil. Evidencia-

se persistente inserção precoce de criança e adolescente no mundo do trabalho diante 

das precárias condições materiais de vida, de produção e de renda insuficiente das 

famílias, mesmo entre aquelas beneficiadas por programas sociais de governo com suas 

contradições e fragilidades na reversão da problemática. Espera-se, finalmente, que esta 

pesquisa contribua com estudos sociais, sobretudo os relacionados à geografia agrária e 

regional no país, especificamente no estado de Sergipe. 

Palavras-Chaves: Trabalho Infantil; Citricultura; Território; Políticas Públicas. 
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DO ACAMPAMENTO AO ASSENTAMENTO: UM ESTUDO DA REFORMA AGRÁRIA E 

QUALIDADE DE VIDA EM SERGIPE 

 

A reforma agrária é um tema instigante que, por ser uma página não virada na história 

brasileira, persiste nos debates acadêmicos, sendo, portanto, objetivo de estudo neste 

trabalho. A realidade agrária de Sergipe, marcada pela concentração histórica de terras e 

pela lutados movimentos sociais no campo, é aqui analisada com o intuito de verificar 

os resultados da reforma agrária realizada e suas implicações e qualidade de vida das 

famílias assentadas, num recorte histórico e global, do acampamento ao assentamento. 

Neste sentido, optou-se pela conjugação de elemento-chave que pudessem, de forma 

articulada, permitir a melhor análise desta política pública, quais sejam: a trajetória de 

luta pela terra, seus cenários e dilemas; o contexto da reforma agrária realizada da 

década de 1980 até 2009; a demanda e os demandatários de terra, suas estratégias de 

sobrevivência e seu perfil; a estrutura fundiária; e a qualidade de vida das famílias 

assentadas e suas relação com a reforma agrária. A proposta metodológica combinou 
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técnicas e instrumentos quantitativos e qualitativos, de forma a obter dados que 

pudessem retratar a realidade na concepção dos envolvidos e, ao mesmo tempo, permitir 

inferências sobre a política pública de reforma agrária. Os resultados revelam que a luta 

pela terra tem sido o motor propulsor para a realização da reforma agrária em Sergipe. 

Esta não desconcentrou a terra, mas provocou a sua minifundiarização, devido à 

distribuição de lotes que comprometem a viabilidade dos assentamentos. As famílias 

assentadas estão satisfeitas com a qualidade de vida atual, comparada à vida anterior à 

reforma agrária. Entretanto as limitações são percebidas, o que indica que a reforma 

agrária ainda não foi capaz de entender à demanda por terra, sendo necessário investir 

na qualidade dos assentamentos, via promoção da autonomia dos assentados, relações 

de forças e disputas pelo poder. Enfim, a reforma agrária em Sergipe é um problema 

político, e justamente por isso é que caminha a passos lentos. Caso fosse uma política 

pública, cujos processos de avaliação e monitoramento contínuo proporcionassem os 

redirecionamentos necessários à sua eficiência e eficácia, certamente a questão agrária 

não continuaria sendo um dos graves problemas brasileiros. 

Palavras-Chave: Reforma Agrária, Qualidade de vida, Estrutura Fundiária, 

Assentamentos Rurais, Acampamentos. 


