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Apresentação	
	

O	Centro	de	Estudos	Ibéricos	(CEI),	enquanto	plataforma	de	intercâmbio,	debate	e	difusão	de	
conhecimentos	sobre	os	territórios	e	as	culturas	ibéricas,	vai	promover	a	XIX	Edição	do	Curso	
de	Verão,	de	1	a	6	de	julho	de	2019,	subordinada	ao	título	genérico	“Novas	fronteiras,	outros	
diálogos:	 cooperação	 e	 desenvolvimento”.	 O	 CEI	 honra,	 com	 esta	 iniciativa,	 os	 seus	
compromissos	com	os	espaços	fronteiriços	ao	apostar	num	curso	que	prossegue	os	seguintes	
objetivos:		
(i)	incentivar	o	diálogo	entre	saberes,	investigadores	e	parceiros	do	espaço	ibérico,	europeu,	

africano	e	latino-americano,	afirmando	como	centro	de	transferência	de	conhecimento	
designadamente	entre	os	países	de	língua	portuguesa;	

	(ii)	identificar	e	valorizar	os	recursos	do	território,	naturais	e	humanos,	materiais	e	intangíveis,	
enquanto	 fatores	 críticos	 e	 estratégicos	 do	 desenvolvimento	 (património	 cultural,	
paisagem,	cultura,	etc.);		

(ii)	 analisar	 comparativamente	 dinâmicas	 económicas	 e	 sociais	 em	 diferentes	 contextos	
espaciais,	 estimulando	 a	 apresentação	 e	 o	 debate	 de	 programas,	 iniciativas	 e	 boas	
práticas	que	concorram	para	a	coesão	económica,	social	e	territorial;	

	(iv)	valorizar	o	trabalho	de	campo	como	estratégia	pedagógica	e	de	promoção	do	património	
natural	 e	 cultural,	 sobretudo	 o	 localizado	 em	 geografias	 e	 contextos	 regionais	 mais	
remotos	como	são	os	do	interior	raiano.	

A	organização	do	Curso,	além	de	levar	em	consideração	que	a	Organização	das	Nações	Unidas	
(ONU)	declarou	2019	como	Ano	Internacional	da	Tabela	Periódica	dos	Elementos	Químicos	e	
Ano	 Internacional	 das	 Línguas	 Indígenas,	 fará	 apelo	 à	 submissão	 de	 Comunicações	
adiantando-se	como	temas	gerais:	
.	Patrimónios,	paisagens	e	desenvolvimento	local;		
.	Dinâmicas	socioeconómicas	em	diferentes	contextos	territoriais;	
.	Politicas	públicas,	cooperação	e	desenvolvimento.	
A	par	de	Conferencias,	Mesas	Redondas	e	Apresentações	o	Curso	incluirá	ainda	espaços	de	
Debate	e	a	realização	de	Trabalho	de	Campo.	
	
Trabalho	de	Campo	
O	curso	integra	visitas	de	estudo	onde	serão	apresentados	e	debatidos	temas	relacionados	
com	as	diferentes	 formas	que	as	paisagens	e	os	patrimónios	assumem	na	área	 fronteiriça	
entre	Portugal	e	Espanha	(Beira	Interior).	
	
Créditos	
O	Curso	de	Verão	será	creditado	pela	Universidade	de	Salamanca	
	
Coordenação	
Rui	Jacinto,	María	Isabel	Martín	Jiménez	
	
Organização	
Centro	de	Estudos	Ibéricos	
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XIXº	Curso	de	Verão	
Novas	fronteiras,	outros	diálogos:		cooperação	e	desenvolvimento	

	
1	-	6	de	julho	de	2019	

	
Programa	Geral	

	
1	de	Julho	–	Segunda-feira	(Coimbra:	Faculdade	de	Letras	da	Universidade	de	Coimbra)	
10.30	horas	-	Abertura	
11.00	horas	–	Leituras	do	território:	viagens	aquém	e	além	fronteiras	
13.00	horas	–	Almoço	
14.30	horas	-	Rota	Ibérica	I.	Roteiro	Namoreano:	Coimbra,	a	cidade	e	seu	entorno	
	
2	de	Julho	–	Terça-feira	
8.00	horas	-	Rota	Ibérica	II.	Roteiro	Namoreano:	Coimbra	-	Monsanto;	o	Litoral	e	o	Interior	do	

Centro	de	Portugal	
	
3	de	Julho	–	Quarta	feira	(Guarda)	
9.15	horas	–	Abertura	
9.30	horas	-	Mesa	1.	Patrimónios,	paisagens	e	desenvolvimento	local	
11.30	horas	-	Sessões	Paralelas	
	 	 1.	Patrimónios,	paisagens	e	desenvolvimento	local	
	 	 2.	Dinâmicas	socioeconómicas	em	diferentes	contextos	territoriais	
13.00	horas	–	Almoço	
14.30	horas	-	Sessões	Paralelas	
	 	 3.	Dinâmicas	socioeconómicas	em	diferentes	contextos	territoriais	
16.30	horas	-	Mesa	2.	Idiomas	minoritários	e	falares	de	fronteira	
	
4	de	Julho	–	Quinta	feira	
8.00	horas	-	Rota	Ibérica	III.	Diálogos	Transfronteiriços:	paisagens	e	falares	de	fronteira	
	
5	de	Julho	–	Sexta	feira	(Guarda)	
9.30	horas	-	Mesa	3.	Cooperação	e	desenvolvimento:	novas	fronteiras,	outros	diálogos	
10.30	horas	-	Mesa	4.	Cidades	e	desenvolvimento	urbano	(I)	
12.15	horas	-	Conferência	
13.00	horas	–	Almoço	
14.30	horas	–	Mesa	5.	Cidades	e	desenvolvimento	urbano	(II)	
16.30	horas	-	Forum:	As	Novas	Geografias	e	os	desafios	territoriais	no	contexto	Ibérico:	temas	

para	uma	agenda	
18.30	horas	–	“Salamanca-Coimbra,	espejo	del	conocimiento“:	documentário	produzido	pela	

Radio	Televisión	de	Castilla	y	León	–	CyLTV);	apresentação	e	debate	com	os	
realizadores	

	
6	de	Julho	–	Sábado	
8.00	horas	-	Rota	Ibérica	IV.	As	Paisagens,	Patrimónios	da	Humanidade:	Beira	Transmontana	

e	Vale	do	Douro	
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Rotas	Ibéricas:	Andar,	Ver,	Conhecer	
	

I.	Roteiro	Namoreano:	Coimbra,	a	cidade	e	seu	entorno	
(Coimbra	–	Taveiro	–	Condeixa	–	Conímbriga	–	Serra	de	Sicó	-	Coimbra)	

	

	
	

II.	Roteiro	Namoreano:	Coimbra	-	Monsanto;	o	Litoral	e	o	Interior	do	Centro	de	Portugal	
(Coimbra	-	Pedrogão	-	Sertã	-	Castelo	Branco	-	Idanha-a-Velha	-	Monsanto	-	Guarda)	
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	III.	Diálogos	Transfronteiriços:	paisagens	e	falares	de	fronteira	
(Guarda-	Belmonte	–	Sortelha	–	Quadrazais	–	Foios	–	Naves	frias	–	Rebollar-	Cidade	Rodrigo	-	

Vilar	Formoso	-	Guarda)	
	

	
	
	

IV.	As	Paisagens,	Patrimónios	da	Humanidade:	Beira	Transmontana	e	Vale	do	Douro	
(Guarda	-	Marialva	–	Longroiva	–	Vila	Nova	de	Foz	Côa	–	Trancoso	–	Celorico	-	Guarda)	
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PROGRAMA	
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1	de	Julho	–		Segunda-feira		
Coimbra:	Faculdade	de	Letras	da	Universidade	de	Coimbra	
	
10.30	horas	-	Abertura	
	
11.00	horas	–	Leituras	do	Território:	viagens	aquém	e	além-fronteiras	

	
	 	 Moderação:	Manuel	Santos	Rosa	(Universidade	de	Coimbra)	

	
.	 Leituras	 do	 Território	 a	 partir	 da	 cidade	 da	 Praia	 (CV)	 –	 Judite	 Nascimento	 (Reitora	 da	

Universidade	de	Cabo	Verde)	
.	 Atividade	 de	 campo,	 paisagem	 e	 interdisciplinaridade.	 Brejos	 dos	 Cariris	 Novos.	 CE.	 -	

Bartolomeu	 Israel	 de	 Souza	 (PPGG-UFPB);	 Rafael	 A.	 Xavier	 (Depto.	 Geografia	 da	
UEPB);	Rubens	Queiroz	(Departamento	DSE-UFPB);	Pedro	Vianna	(PPGG/UFPB);	Dirce	
Suertegaray	(POSGEA-UFRGS	e	PPGG	UFPB)	

.	Periferia,	subúrbio,	favela	-	José	Borzacchiello	da	Silva	(Universidade	Federal	do	Ceará	e	PUC-
Rio)	

	
13.00	horas	–	Almoço	
	
14.30	horas	-	Rota	Ibérica	I.	Roteiro	Namoreano:	Coimbra,	a	cidade	e	seu	entorno	

(Coimbra	–	Condeixa	–	Conímbriga	–	Serra	de	Sicó	-	Coimbra)	
	
	
2	de	Julho	–	Terça-feira	
	
8.00	horas	-	Rota	Ibérica	II.	Roteiro	Namoreano:	de	Coimbra	a	Monsanto;	o	Litoral	e	o	Interior	

do	Centro	de	Portugal	
(Coimbra	-	Pedrogão	-	Sertã	-	Proença	-	Castelo	Branco	-	Idanha-a-Velha	-	Monsanto	-	

Guarda)	
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3	de	Julho	–	Quarta	feira	
Guarda:	Biblioteca	Municipal	Eduardo	Lourenço	
	
9.15	horas	–	Abertura	
	
9.30	horas	-	Mesa	1.	Patrimónios,	paisagens	e	desenvolvimento	local	

	
Moderação:	 Lúcio	 Cunha	 (Universidade	 de	 Coimbra);	 Maria	 Isabel	 Jimenez	

(Universidade	de	Salamanca)	
	
.	Amazônia:	Conceito,	Paisagem	e	Região	-	José	Aldemir	de	Oliveira	(Universidade	Federal	do	

Amazonas)	
.	 Ferrovia	 e	 Caráter	 da	 Paisagem	 no	 Norte	 do	 Paraná	 -	 Humberto	 Yamaki	 (Universidade	

Estadual	de	Londrina	Laboratório	de	Paisagem)	
.	 Políticas	 Públicas	 e	Gestão	de	Resíduos	 Sólidos	 em	Portugal	 em	Busca	de	 Subsídios	para	

Fundamentar	 a	 Análise	 da	 Situação	 da	 Cidade	 de	 Porto	 Velho	 -	 Rondónia,	
Comparando	 ao	 Caso	 de	 Coimbra	 -	 PT	 -	 Maria	 Madalena	 Ferreira;	 Lúcio	 Cunha	
(Universidade	de	Coimbra-CEGOT)	

.	O	uso	dos	recursos	naturais	da	Floresta	Sagrada	de	Chirindzene:	ameaças	e	oportunidades	
para	o	desenvolvimento	local	-	Francisca	Ludovina	Salomao	Langa;	Arsénio	Milhares	
Matino	(Universidade	Pedagógica	de	Maputo)	

.	A	música	no	ritual	e	no	rito	da	Encomendação	das	Almas	na	região	transfronteiriça	de	Guarda	
-	 Salamanca	 -	 Rosário	 Santana,	 Helena	 Santana	 (Instituto	 Politécnico	 da	 Guarda;	
Universidade	de	Aveiro)	

	
	
11.30	horas	–	Sessões	Paralelas	
	
1.	Patrimónios,	paisagens	e	desenvolvimento	local	(I)	(Local:	Sede	CEI)	

	
Moderação:	Paulo	Barracosa	(IP	Viseu)	

	
.	Paisagem,	Lugar	e	Memória:	a	Pequena	África	Carioca	-	Leila	de	Oliveira	Lima	Araujo	(Grupo	

de	pesquisa	ETHOS,	Universidade	Federal	Fluminense	–	UFF)	
.	 As	 paisagens	 culturais	 como	 leitura	 do	 território.	 O	 caso	 da	 Sardegna	 -	Manuela	 Delrio	

(Università	di	Sassari)	
.	 Paisagens	 costeiras	 e	 o	 turismo	 em	 Inhambane	 (Moçambique)	 -	 Nicole	 Agostinha	 dos	

Muchangos	(Universidade	de	Aveiro)	
.	O	papel	das	 ruínas	na	criação	e	manutenção	na	rede	das	Aldeias	Históricas	de	Portugal	 -	

Maria	João	Costa	Gregório	(Município	de	Trancoso)	
.	 Monumento	 Histórico	 “Forte	 Real	 Príncipe	 da	 Beira”,	 um	 patrimônio	 indutor	 de	

desenvolvimento	 local	 (DLIS)	 -	 Marta	 Pereira	 Alexandria	 (Universidade	 Federal	 de	
Rondônia)	
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1.	Patrimónios,	paisagens	e	desenvolvimento	local	(II)	(Local:	BMEL)	

	
Moderação:	Luis	Alfonso	Hortelano	Mínguez	(Universidade	de	Salamanca)	
	

.	 Características	 do	 Ambiente	 Climático	 no	 sul	 do	 Brasil	 -	 Fernanda	 Gonçalves	 Rocha	
(Universidade	Federal	de	Campina	Grande	-	Universidade	de	Coimbra)	

.	A	Engenharia	como	Ferramenta	de	Transformação	Social	e	Sustentável	em	Porto	Velho/Ro,	
o	Filtro	de	Balde	Plástico	-	Vera	Lúcia	de	Almeida;	Luma	Damon	de	Oliveira	Melo;	Diego	
Araújo	 Pereira	 da	 Silva;	 Iego	 Izel	 da	 Costa;	 Natália	 de	 Souza	 Neves	 (São	 Lucas	
Educacionalal)	

.	Marketing	Verde	 e	 Processo	de	Decisão	de	Compra	de	 320	Acadêmicos	de	Geografia	 da	
Universidade	 Estadual	 do	 Ceará	 -	 Ricardo	 Cesar	 de	 Oliveira	 Borges	 (Faculdade	 Terra	
Nordeste	(FATENE);	Faculdade	das	Américas	(FADAM))	

.	Patrimônio	Genético	Natural:	Estudo	do	Germoplasma	Vegetal	Através	da	Biometria	do	Fruto	
e	Semente	de	Ingá	Edulis	Mart	-	André	Vilhena	de	Oliveira;	Nidiane	Nascimento	Vilhena;	
Valdenise	Silva	da	Costa	(Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	tecnologia	do	Amazonas	
–	IFAM)	

	
13.00	horas	–	Almoço	
	
	
14.30	horas	–	Sessões	Paralelas	
	
2.	Dinâmicas	socioeconómicas	em	diferentes	contextos	territoriais	(I)	(Local:	Sede	CEI)	

	
Moderação:	Valentin	Cabero	(Universidade	de	Salamanca)	
	

.	A	Engenharia	como	Ferramenta	de	Transformação	Social	a	Caixinha	Feita	com	Resíduos	que	
Tem	Transformado	a	Vida	das	Mulheres	Estudantes	em	Porto	Velho/RO-	Vera	Lúcia	de	
Almeida;	Luma	Damon	de	Oliveira	Melo	(São	Lucas	Educacional)	

.	Variáveis	do	contexto	sociofamiliar	preditivas	da	Indisciplina	Escolar	Percecionada	por	Alunos	
-	Fernando	Manuel	Videira	dos	Santos	(Centro	de	Estudos	Interdisciplinares	do	Século	XX	
da	Universidade	de	Coimbra	e	do	Instituto	Politécnico	de	Viseu)	

.	Emílio	Relvas,	um	“ingénuo	involuntário”	-	Conceição	Cordeiro	(Escola	Superior	de	Educação	
e	Ciências	Sociais,	Politécnico	de	Portalegre)	

.	Revisitações	geográficas	da	literatura	neorrealista.	Releituras	de	Alves	Redol	no	contexto	das	
dinâmicas	territoriais	contemporâneas	em	Portugal	-	Ana	Maria	Cortez	Vaz	e	João	Luís	
Jesus	Fernandes	(CEGOT	/	FLUC	e	CEIS	XX)	

.	 Literatura	 de	 Cordel	 –	 da	 Marginalidade	 ao	 Esquecimento	 -	 Daniela	 Maria	 Vaz	 Daniel	
(Agrupamento	de	Escolas	Afonso	de	Albuquerque)	
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2.	Dinâmicas	socioeconómicas	em	diferentes	contextos	territoriais	(I)	(Local:	BMEL)	
	

Moderação:	Rui	Jacinto	(CEGOT	-	CEI)	
	

.	A	Produção	de	Habitações	como	Motor	do	Desenvolvimento	Local:	o	Programa	Minha	Casa	
Minha	Vida	na	Área	Metropolitana	de	Brasília	(BR)	-	Joesley	Dourado	(Universidade	de	
Brasília-UnB)	

.	As	Coexistências	da	Questão	Agrária	Brasileira:	Uma	Análise	do	Mercado	de	Terras	Agrícolas	
e	da	Violências	no	estado	do	Maranhão	–	MA	-	Ronaldo	Barros	Sodré;	José	Sampaio	de	
Mattos	Júnior	(Universidade	Estadual	do	Maranhão)	

.	Contributos	para	a	definição	da	agricultura	como	produto	turístico	-	Dora	Ferreira	&	José	M.	
Sáchez	Martín	(Universidade	de	Extremadura)	

.	Ambiente,	identidade	e	despovoamento	na	Serra	de	Sicó	-	Giampietro	Mazza	(Università	di	
Sassari)	

.	Potencialidades	e	Desafios	do	Desenvolvimento	Local	Através	do	Turismo	Criativo	no	Estado	
da	Bahia	–	Brasil	–	Iolanda	Soares	de	Barros	(Universidade	Salvador)	

.	A	Questão	Campo-Cidade:	dinâmica	urbana	e	 rural	no	município	de	São	Luís	–	MA	-	 José	
Sampaio	de	Mattos	Junior;	Igor	Breno	Barbosa	de	Sousa;	Jéssica	Neves	Mendes;	Itaan	
de	Jesus	Pastor	Santos	(Universidade	Estadual	do	Maranhão)	

	
16.00	horas	-	Mesa	2.	Idiomas	minoritários	e	falares	de	fronteira	
(Ano	Internacional	das	Línguas	Indígenas	(IYIL2019),	lançado	pela	UNESCO.	Evocação)	

	
Moderação:	Pedro	Serra	(Universidade	de	Salamanca)	

	
.	Da	oralidade	para	a	escrita:	personagens	indígenas	na	literatura	no	Amazonas	-	Rita	Barbosa	

de	Oliveira	(Universidade	Federal	do	Amazonas)	
.	 Falar	 cabo-verdiano	e	português:	 Educação	Bilingue	em	Cabo	Verde	e	 na	diáspora	 -	Ana	

Josefa	Cardoso	(CLUNL-FCSH	–	Universidade	Nova	de	Lisboa)	
.	Lenguas	indígenas	y	minorizados	en	Iberoamérica:	Desafíos	para	la	revitalización		lingüística	

a	 propósito	 del	 Año	 Internacional	 de	 Las	 Lenguas	 Indígenas	 -	 Carla	 Amorós	 Negre	
(Depart.	de	Língua	Espanhola	Universidade	de	Salamanca)	

.	Línguas	e	História(s)	de	Fronteira	–	Isabel	Santos;	Cristina	dos	Santos	Pereira	Martins;	Isabel	
Pereira		(Universidade	de	Coimbra)	

	

18.30	 horas	 -	 Lançamento	 do	 Livro	 “Novas	 fronteiras,	 outros	 diálogos:	 Cooperação	 e	
Desenvolvimento	Territorial”	(Coleção	Iberografias	Nº	36)	

	
4	de	Julho	–	Quinta	feira	
	
8.00	horas	-	Rota	Ibérica	III.	Diálogos	Transfronteiriços:	paisagens	e	falares	de	fronteira	
(Guarda-	Belmonte	–	Sortelha	–	Quadrazais	–	Foios	–	Naves	frias	–	Rebollar-	Cidade	Rodrigo	-	

Vilar	Formoso	-	Guarda)	
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5	de	Julho	–	Sexta	feira		
Guarda:	Biblioteca	Municipal	Eduardo	Lourenço	

	
9.30	horas	–	Mesa	3.	Cooperação	e	desenvolvimento:	novas	fronteiras,	outros	diálogos	

	
Moderação:	Maria	Isabel	Jimenez	(Universidade	de	Salamanca)	

	
.	A	arte	e	a	cultura	Flamenga	nas	cortes	de	D.	Catarina	e	de	D.	Joana	de	Áustria:	Mecenato	

régio,	 político-religioso	 feminino,	 entre	 os	 Avis	 e	 os	 Habsburgo	 -	 Pedro	 M.	 Tavares,	
Fernando	A.	B.	Pereira,	Sofia	S.	Guilherme	(CIEBA,	CHAIA)	

.	Brasil	e	Portugal,	Duas	Rotas	de	Democratização	e	Desenvolvimento	no	Mundo	Lusófono																																		
-	Francisco	José	Araujo	(Universidade	Estadual	do	Maranhão)	

.	 Estrutura	 da	 Diplomacia	 Cultural	 Brasileira	 (2011-2016)	 -	 Cristiane	 Marques	 de	 Oliveira
	 (Universidade	de	Coimbra)	

	
	
10.30	horas	-	Mesa	4.	Cidades	e	desenvolvimento	urbano	(I)	

	
Moderação:	Vitor	Amaral	(Vereador	da	Câmara	Municipal	da	Guarda)	
	

.	A	cidade	como	campo	do	conhecimento	pedagógico	-	Carlos	Augusto	de	Amorim	Cardoso	
(Universidade	Federal	da	Paraíba	–	UFPB)	

.	Dinâmica	e	Articulação	Comercial	da	Cidade	Fronteiriça	de	Ponta	Porã	na	Rede	Urbana	do	
Estado	de	Mato	Grosso	do	Sul-Brasil	-	Walter	Guedes	da	Silva	(Universidade	Federal	do	
Ceará)	

.	Pela	geoconvivencialidade	na	metrópole:	o	lugar	da	mulher	negra	no	espaço	público	carioca	
-	Débora	Santana	d	Oliveira	(Ethos/Geografia/UFF)	

.	 Intervenções	 Urbanas:	 embates	 e	 desafios	 no	 campo	 do	 patrimônio	 cultural	 -	 Débora	
Machado	Visini	(Unicamp	-	Universidade	Estadual	de	Campinas)	

.	Recomendação	sobre	a	Paisagem	Urbana	Histórica:	um	exercício	de	mapeamento	-	Joana	
Capela	de	Campos	(Universidade	de	Coimbra)	

	
	
12.00	horas	–	Conferência	
	
.	De	Trancoso	à	Toscânia:	portugueses	em	Itália	na	primeira	metade	de	Quatrocentos	–	Rita	

Costa	Gomes	(Towson	University)	
	
	
13.00	horas	–	Almoço	
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14.30	horas	–	Mesa	5.	Cidades	e	desenvolvimento	urbano	(II)	
	
Moderação:	Rui	Jacinto	(CEGOT–CEI)	

	
.	Geografia	Social	Crítica	dos	Commons:	a	Convivialidade	Metropolitana	-	Ivaldo	Gonçalves	de	

Lima	(Universidade	Federal	Fluminense)	
.	 Novo	 contorno	 da	 área	 Património	Mundial	 da	 Universidade	 de	 Coimbra	 –	 Alta	 e	 Sofia:	

reposição	 de	 um	 direito	 ou	 adição	 de	 um	 valor?	 -	 Joana	 Capela	 de	 Campos	 e	 Vítor	
Murtinho	(Universidade	de	Coimbra)	

.	 Arquitetura	 Eclética	 Manauara	 -	 Otoni	 Moreira	 de	 Mesquita	 (Universidade	 Federal	 do	
Amazonas)	

.	A	produção	espacial	dos	Centros	Comerciais	em	Fortaleza	(Brasil)	à	luz	dos	processos	globais	
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Moderação:	Rui	Jacinto	(CEGOT–CEI);	Valentin	Cabero	(Universidade	de	Salamanca)	
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e	Vale	do	Douro	
(Guarda	-	Marialva	–	Longroiva	–	Vila	Nova	de	Foz	Côa	–	Trancoso	–	Celorico	-	Guarda)	

	

	 	



	 	 15	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

RESUMOS	
	



	 	 16	

Índice	

	
0.	Leituras	do	Território:	viagens	aquém	e	além-fronteiras	

.	 Leituras	 do	 Território	 a	 partir	 da	 Cidade	 da	 Praia	 (CV)	 –	 Judite	 Nascimento	 (Reitora	 da	
Universidade	de	Cabo	Verde)	

.	 Atividade	 de	 campo,	 paisagem	 e	 interdisciplinaridade.	 Brejos	 dos	 Cariris	 Novos.	 CE.	 -	
Bartolomeu	 Israel	 de	 Souza	 (PPGG-UFPB);	Rafael	A.	 Xavier	 (Depto.	Geografia	da	UEPB);	
Rubens	Queiroz	(Departamento	DSE-UFPB);	Pedro	Vianna	(PPGG/UFPB);	Dirce	Suertegaray	
(POSGEA-UFRGS	e	PPGG	UFPB)	

.	Periferia,	Subúrbio,	favela	-	José	Borzacchiello	da	Silva	(Universidade	Federal	do	Ceará	e	PUC-
Rio)	

	

1.	Patrimónios,	paisagens	e	desenvolvimento	local	
.	Amazônia:	Conceito,	Paisagem	e	Região	-	José	Aldemir	de	Oliveira	(Universidade	Federal	do	

Amazonas)	
.	 Ferrovia	 e	 Caráter	 da	 Paisagem	 no	 Norte	 do	 Paraná	 -	 Humberto	 Yamaki	 (Universidade	

Estadual	de	Londrina	Laboratório	de	Paisagem)	

.	 Políticas	 Públicas	 e	Gestão	de	Resíduos	 Sólidos	 em	Portugal	 em	Busca	de	 Subsídios	para	
Fundamentar	a	Análise	da	Situação	da	Cidade	de	Porto	Velho	-	Rondónia,	Comparando	ao	
Caso	de	Coimbra	-	PT	-	Maria	Madalena	Ferreira	/	Lúcio	Cunha	(Universidade	de	Coimbra-
CEGOT	

.	O	uso	dos	recursos	naturais	da	Floresta	Sagrada	de	Chirindzene:	ameaças	e	oportunidades	
para	 o	 desenvolvimento	 local	 -	 Francisca	 Ludovina	 Salomao	 Langa;	 Arsénio	 Milhares	
Matino	(Universidade	Pedagógica	de	Maputo)	

.	A	música	no	ritual	e	no	rito	da	Encomendação	das	Almas	na	região	transfronteiriça	de	Guarda	
-	Salamanca	-	Rosário	Santana	(Instituto	Politécnico	da	Guarda;	Universidade	de	Aveiro)	

.	Paisagem,	Lugar	e	Memória:	a	Pequena	África	Carioca	-	Leila	de	Oliveira	Lima	Araujo	(Grupo	
de	pesquisa	ETHOS,	Universidade	Federal	Fluminense	–	UFF)	

.	 As	 paisagens	 culturais	 como	 leitura	 do	 território.	 O	 caso	 da	 Sardegna	 -	Manuela	 Delrio	
(Università	di	Sassari)	

.	 Paisagens	 costeiras	 e	 o	 turismo	 em	 Inhambane	 (Moçambique)	 -	 Nicole	 Agostinha	 dos	
Muchangos	(Universidade	de	Aveiro)	

.	O	papel	das	 ruínas	na	criação	e	manutenção	na	rede	das	Aldeias	Históricas	de	Portugal	 -	
Maria	João	Costa	Gregório	(Município	de	Trancoso)	

.	 Monumento	 Histórico	 “Forte	 Real	 Príncipe	 da	 Beira”,	 um	 patrimônio	 indutor	 de	
desenvolvimento	 local	 (DLIS)	 -	 Marta	 Pereira	 Alexandria	 (Universidade	 Federal	 de	
Rondônia)	

.	 Características	 do	 Ambiente	 Climático	 no	 sul	 do	 Brasil	 -	 Fernanda	 Gonçalves	 Rocha	
(Universidade	Federal	de	Campina	Grande/	Universidade	de	Coimbra)	

.	A	Engenharia	como	Ferramenta	de	Transformação	Social	e	Sustentável	em	Porto	Velho/RO,	
o	Filtro	de	Balde	Plástico	-	Vera	Lúcia	de	Almeida;	Luma	Damon	de	Oliveira	Melo;	Diego	
Araújo	Pereira	da	Silva;	Iego	Izel	da	Costa;	Natália	de	Souza	Neves	(São	Lucas	Educacional)	



	 	 17	

.	Marketing	Verde	 e	 Processo	de	Decisão	de	Compra	de	 320	Acadêmicos	de	Geografia	 da	
Universidade	 Estadual	 do	 Ceará	 -	 Ricardo	 Cesar	 de	 Oliveira	 Borges	 (Faculdade	 Terra	
Nordeste	(FATENE);	Faculdade	das	Américas	(FADAM))	

.	Patrimônio	Genético	Natural:	Estudo	do	Germoplasma	Vegetal	Através	da	Biometria	do	Fruto	
e	Semente	de	Ingá	Edulis	Mart	-	André	Vilhena	de	Oliveira	/	Nidiane	Nascimento	Vilhena	/	
Valdenise	Silva	da	Costa	(Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	tecnologia	do	Amazonas		–	IFAM)	

	
2.	Dinâmicas	socioeconómicas	em	diferentes	contextos	territoriais	
.	A	Engenharia	como	Ferramenta	de	Transformação	Social	a	Caixinha	Feita	com	Resíduos	que	

Tem	Transformado	 a	Vida	das	Mulheres	 Estudantes	 em	Porto	Velho/RO-	Vera	 Lúcia	 de	
Almeida;	Luma	Damon	de	Oliveira	Melo	(São	Lucas	Educacional)	

.	Variáveis	do	contexto	sociofamiliar	preditivas	da	Indisciplina	Escolar	Percecionada	por	Alunos	
-	Fernando	Manuel	Videira	dos	Santos	(Centro	de	Estudos	Interdisciplinares	do	Século	XX	da	
Universidade	de	Coimbra	e	do	Instituto	Politécnico	de	Viseu)	

.	Emílio	Relvas,	um	“ingénuo	involuntário”	-	Conceição	Cordeiro	(Escola	Superior	de	Educação	
e	Ciências	Sociais,	Politécnico	de	Portalegre)	

.	Revisitações	geográficas	da	literatura	neorrealista.	Releituras	de	Alves	Redol	no	contexto	das	
dinâmicas	territoriais	contemporâneas	em	Portugal	-	Ana	Maria	Cortez	Vaz	e	João	Luís	Jesus	
Fernandes	(CEGOT	/	FLUC	e	CEIS	XX)	

.	 Literatura	 de	 Cordel	 –	 da	 Marginalidade	 ao	 Esquecimento	 -	 Daniela	 Maria	 Vaz	 Daniel	
(Agrupamento	de	Escolas	Afonso	de	Albuquerque)	

.	A	Produção	de	Habitações	como	Motor	do	Desenvolvimento	Local:	o	Programa	Minha	Casa	
Minha	Vida	na	Área	Metropolitana	de	Brasília	(BR)	-	Joesley	Dourado	(Universidade	de	
Brasília-UnB)	

.	As	Coexistências	da	Questão	Agrária	Brasileira:	Uma	Análise	do	Mercado	de	Terras	Agrícolas	
e	da	Violências	no	estado	do	Maranhão	–	MA	-	Ronaldo	Barros	Sodré;	 José	Sampaio	de	
Mattos	Júnior	(Universidade	Estadual	do	Maranhão)	

.	Contributos	para	a	definição	da	agricultura	como	produto	turístico	-	Dora	Ferreira	&	José	M.	
Sáchez	Martín	(Universidade	de	Extremadura)	

.	Ambiente,	identidade	e	despovoamento	na	Serra	de	Sicó	-	Giampietro	Mazza	(Università	di	
Sassari)	

.	Potencialidades	e	Desafios	do	Desenvolvimento	Local	Através	do	Turismo	Criativo	no	Estado	
da	Bahia	–	Brasil	–	Iolanda	Soares	de	Barros	(Universidade	Salvador)	

.	A	Questão	Campo-Cidade:	dinâmica	urbana	e	 rural	no	município	de	São	Luís	–	MA	-	 José	
Sampaio	de	Mattos	Junior;	Igor	Breno	Barbosa	de	Sousa;	Jéssica	Neves	Mendes;	Itaan	de	
Jesus	Pastor	Santos	(Universidade	Estadual	do	Maranhão)	

	
3.	Cooperação	e	desenvolvimento:	novas	fronteiras,	outros	diálogos	
A	arte	e	a	cultura	Flamenga	nas	cortes	de	D.	Catarina	e	de	D.	Joana	de	Áustria:	Mecenato	régio,	

político-religioso	feminino,	entre	os	Avis	e	os	Habsburgo	-	Pedro	M.	Tavares,	Fernando	A.	
B.	Pereira,	Sofia	S.	Guilherme	(CIEBA,	CHAIA)	

Brasil	 e	 Portugal,	 Duas	 Rotas	 de	 Democratização	 e	 Desenvolvimento	 no	Mundo	 Lusófono																																		
-	Francisco	José	Araujo	(Universidade	Estadual	do	Maranhão)	

Estrutura	 da	 Diplomacia	 Cultural	 Brasileira	 (2011-2016)	 -	 Cristiane	 Marques	 de	 Oliveira
	 (Universidade	de	Coimbra)	

	



	 	 18	

4.	Cidades	e	desenvolvimento	urbano	

A	 cidade	 como	 campo	do	 conhecimento	pedagógico	 -	Carlos	Augusto	de	Amorim	Cardoso	
(Universidade	Federal	da	Paraíba	–	UFPB)	

Dinâmica	e	Articulação	Comercial	da	Cidade	Fronteiriça	de	Ponta	Porã	na	Rede	Urbana	do	
Estado	de	Mato	Grosso	do	Sul-Brasil	 -	Walter	Guedes	da	Silva	 (Universidade	Federal	do	
Ceará)	

Pela	geoconvivencialidade	na	metrópole:	o	lugar	da	mulher	negra	no	espaço	público	carioca	-	
Débora	Santana	d	Oliveira	(Ethos/Geografia/UFF)	

Intervenções	 Urbanas:	 embates	 e	 desafios	 no	 campo	 do	 patrimônio	 cultural	 -	 Débora	
Machado	Visini	(Unicamp	-	Universidade	Estadual	de	Campinas)	

Recomendação	 sobre	 a	 Paisagem	Urbana	Histórica:	 um	exercício	 de	mapeamento	 -	 Joana	
Capela	de	Campos	(Universidade	de	Coimbra)	

Geografia	Social	Crítica	dos	Commons:	a	Convivialidade	Metropolitana	-	Ivaldo	Gonçalves	de	
Lima	(Universidade	Federal	Fluminense)	

Novo	 contorno	 da	 área	 Património	 Mundial	 da	 Universidade	 de	 Coimbra	 –	 Alta	 e	 Sofia:	
reposição	de	um	direito	ou	adição	de	um	valor?	-	Joana	Capela	de	Campos	e	Vítor	Murtinho	
(Universidade	de	Coimbra)	

Arquitetura	 Eclética	 Manauara	 -	 Otoni	 Moreira	 de	 Mesquita	 (Universidade	 Federal	 do	
Amazonas)	

In	 the	 light	of	 global	 processes	of	metropolization:	 the	 spatial	 production	of	 the	 shopping	
centres	in	Fortaleza,	Brazil	-	Tiago	Estevam	Gonçalves;	José	Borzacchiello	da	Silva	(Instituto	
Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	do	Ceará;	Universidade	Federal	do	Ceará)	

	

Idiomas	minoritários	e	falares	de	fronteira	
(Ano	Internacional	das	Línguas	Indígenas	(IYIL2019),	lançado	pela	UNESCO.	Evocação)	

.	Da	oralidade	para	a	escrita:	personagens	indígenas	na	literatura	no	Amazonas	-	Rita	Barbosa	
de	Oliveira	(Universidade	Federal	do	Amazonas)	

 .	Lenguas	indígenas	y	minorizados	en	Iberoamérica:	Desafíos	para	la	revitalización		lingüística	
a	propósito	del	Año	Internacional	de	Las	Lenguas	Indígenas	-	Carla	Amorós	Negre	(Depart.	
de	Língua	Espanhola	Universidade	de	Salamanca)	

.	Línguas	e	História(s)	de	Fronteira–	Isabel	Santos;	Cristina	dos	Santos	Pereira	Martins;	Isabel	
Pereira		(Universidade	de	Coimbra)	

.	 Falar	 cabo-verdiano	e	português:	 Educação	Bilingue	em	Cabo	Verde	e	 na	diáspora	 -	 Ana	
Josefa	Cardoso	(CLUNL-FCSH	–	Universidade	Nova	de	Lisboa)	

	
Conferência	

.	De	Trancoso	à	Toscânia:	portugueses	em	Itália	na	primeira	metade	de	Quatrocentos	–	Rita	
Costa	Gomes	(Towson	University)	

	
	
	

	 	



	 	 19	

Leituras	do	Território	a	partir	da	Cidade	da	Praia	(CV)	
	

Judite	Nascimento	
(Reitoria	da	Universidade	de	Cabo	Verde)	

	
	

A	presente	comunicação	tem	como	objetivo	apresentar	algumas	leituras	sobre	o	território	da	
cidade	capital	do	Arquipélago	de	Cabo	Verde,	a	Praia.	Apresentaremos	uma	leitura	sobre	a	
relação	do	homem	com	o	 espaço	da	 cidade,	 numa	perspetiva	 diacrónica,	mas	 igualmente	
falaremos	das	formas	de	uso	e	ocupação	do	território,	com	exemplos	do	efeito	multiplicador	
de	algumas	atividades	sobre	a	transformação	do	espaço.	Finalmente	traçaremos	um	retrato	
da	 cidade,	 abordando	 a	 relativização	 dos	 fenómenos	 em	 função	 da	 escala	 de	 análise.	 Os	
conceitos	 de	 base	 serão:	 território,	 territorialidade,	 desenvolvimento	 urbano,	 crescimento	
urbano,	urbanidade	e	efeito	de	vizinhança.	A	metodologia	utilizada	é	a	observação	direta	e	a	
representação	em	imagens.	

	

Palavras-chave:	Território,	Territorialidade,	urbanidade	e	efeito	de	vizinhança	interdisciplinar	
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Atividade	de	campo,	paisagem	e	interdisciplinaridade.	Brejos	dos	Cariris	Novos.	CE.	
	

Bartolomeu	Israel	de	Souza		
(PPGG-UFPB)	

Rafael	A.	Xavier		
(Depto.	Geografia	da	UEPB)	

Rubens	Queiroz	
	(Departamento	DSE-UFPB)	

Pedro	Vianna	
	(PPGG/UFPB)	

Dirce	Suertegaray		
(POSGEA-UFRGS	e	PPGG	UFPB)	

	
	

O	presente	texto	constitui	uma	narrativa	elaborada	através	de	um	percurso	em	parcela	do	
bioma	caatinga	NE/BR.	É	produto	de	um	trabalho	de	campo	realizado	de	forma	interdisciplinar	
com	o	objetivo	de	explicitar	de	forma	integrada	as	diferentes	paisagens	que	caracterizam	o	
transecto	 em	 análise.	 Trata-se	 de	 um	 estudo	 de	 síntese,	 produto	 de	 um	 processo	 de	
construção	 interdisciplinar,	 objetivando	 a	 construção	 de	 uma	 análise	 a	 partir	 do	 conceito	
geográfico	de	paisagem.	Para	tanto,	o	texto	associa	a	imagem	(fotografia)	seja,	de	conjunto,	
seja,	de	particularidades,	individualidades,	de	forma	a	tornar	esta	narrativa	mais	didática,	uma	
vez	que,	poderá	ser	utilizada	em	níveis	de	ensino	e	setores	das	comunidades	para	além	da	
academia.		
A	pergunta	que	foi	estrutura	para	a	finalidade	desta	pesquisa	é:	quais	os	condicionamentos	
físicos	/naturais	que	associados	explicam	a	presença	na	Chapada	do	Araripe,	de	uma	vertente	
seca	 (no	 estado	 de	 PE)	 em	 contraposição	 a	 uma	 vertente	 úmida	 no	 estado	 do	 Ceará,	
configurando-se	neste	estado,	uma	paisagem	singular,	reconhecida	como	brejo,	localizada	nos	
Cariris	 Novos	 (CE)?	 Do	 percurso	 total,	 foi	 selecionado	 um	 transecto	 representativo	 da	
diferenciação	paisagística	de	um	lado	e	de	outro	da	Chapada	do	Araripe,	na	fronteira	entre	a	
Paraíba,	Pernambuco	e	Ceará.		
Metodologicamente	 o	 ponto	 de	 partida	 é	 a	 observação	 da	 paisagem	 e	 a	 subsequente	
descrição	 dos	 elementos	 selecionados	 para	 sua	 análise,	 tomando	 como	 referência	 a	
observação	em	campo	em	confronto	com	as	pesquisas	já	elaboradas	na	área,	no	que	se	refere	
a	 geologia,	 geomorfologia,	 biogeografia,	 hidreogerografia,	 botânica	 e	 geografia.	 A	 análise	
espacial	foi	sustentada	por	produtos	cartográficos	elaborados	em	ambiente	SIG,	como	perfis	
topográficos	e	mapa	de	declividade.	Para	construir	esta	narrativa	 foi	escolhido	um	eixo	de	
observação,	ou	seja,	um	transecto	na	Chapada	do	Araripe,	entre	os	municípios	de	Exu	(PE)	e	
Crato	(CE),	de	aproximadamente	45	Km,	e	na	direção	SOàNE.		
Para	análise	das	diferenças	observadas	em	um	e	outro	lado	da	vertente	a	análise	partiu	da	
paisagem	como	um	conceito	que	permite	a	explicação	através	da	conectividade	entre	seus	
componentes,	ou	seja,	a	paisagem	é	sempre	observada/	ou	representada	como	um	conjunto	
de	elementos	constitutivos.	Não	se	trata	de	descrever	a	paisagem	somente	enquanto	forma,	
mas,	 de	 compreender	 sua	 gênese	 e	 funcionalidade.	 Como	 resultado	 discorre-se	 sobre	 a	
presença	 ao	 longo	 do	 transecto	 de	 diferentes	 paisagens.	 Para	 esta	 diferenciação	 o	 perfil	
topográfico	foi	divido	em	4	setores:	vertente	seca,	topo,	vertente	úmida	e	depressão.		
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O	 Critério	 para	 divisão	 destes	 setores	 foi	 a	 altimetria.	 São	 eles:1	 setor:	 entre	 500-900m,	
denominado	 de	 encosta	 seca	 com	 presença	 de	 luvisolocrômico	 e	 cobertura	 vegetal	 de	
Caatinga;	2	setor:	Topo	entre	900	e	950	m	se	caracteriza	pela	presença	de	latossolo	sobre	o	
arenito	Exu,	do	ponto	de	vista	da	cobertura	vegetal	apresenta	vegetação	de	Carrasco,	Cerrado	
e	 Cerradão;	 3	 setor:	 entre	 950	 e	 450	m	 caracteriza-se	 pela	 presença	 da	Mata	 Úmida	 (de	
encosta),	 com	 presença	 de	 espécies	 da	Mata	 Atlântica	 e	 da	 Floresta	 Amazônica;	 4	 setor;	
altitudes	inferiores	a	450m	constitui	a	área	da	depressão	com	presença	de	Caatinga.	Enfatiza-
se	a	análise	em	relação	a	vertente	seca	e	a	vertente	úmida,	denominada	neste	caso	de	brejo	
(áreas	 úmidas),	 associando	 essa	 diferenciação	 de	 um	 lado	 a	 uma	 estrutura	 sedimentar	
soerguida	indicando	processos	de	basculamento	com	suave	inclinação	para	o	sentido	SOàNE	
no	 lado	do	Ceará,	de	outro	as	condições	posicionais	das	vertentes	em	relação	à	circulação	
atmosférica,	mais	especificamente	a	ação	do	vento	(barlavento-sotavento).	
	Estes	constituem	os	fenômenos	fundantes	da	circulação	de	água,	sobretudo	a	subterrânea,	e	
promovem	uma	presença	abundante	de	fontes	d’água	na	vertente	a	barlavento,	resultando	
características	diferenciadas	de	constituição	de	solos	e	cobertura	vegetal,	mata	úmida,	em	
relação	 a	 vertente	 oposta	 àquela	 com	presença	 de	 caatinga	 na	 encosta.	 Tal	 característica	
adiciona	mais	complexidade	a	ocorrência	dos	Brejos	existentes	no	semiárido	brasileiro,	indo	
além	dos	condicionantes	pluviométricos	relacionados	à	topografia	e	altitude	locais.	Em	outras	
palavras,	as	áreas	úmidas	 (Brejos)	da	Chapada	do	Araripe	e	sua	correspondente	cobertura	
vegetal	 (Cerradão	 e	Mata	 Úmida)	 estão	 localizadas	 nas	 partes	menos	 elevadas	 da	 região,	
tendo	 sua	 gênese	 diretamente	 ligada	 ao	 controle	 geológico,	 onde	 a	 presença	 da	 água	
superficial	 é	 determinada	 pela	 formação	 de	 uma	 camada	 semi-impermeável.A	 formação	
desses	brejos,	consequentemente	da	maior	disponibilidade	hídrica,	por	sua	vez	promove	uma	
forma	de	ocupação	e	uso	da	terra	diferenciada,	expressa	na	constituição	formal	da	paisagem.		
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Periferia,	Subúrbio,	Favela	
	

José	Borzacchiello	da	Silva		
(Universidade	Federal	do	Ceará	e	PUC-Rio)	

	
	
O	objetivo	do	 texto	é	discutir	os	 conceitos	de	Periferia,	 Subúrbio	e	Favela	no	contexto	do	
processo	de	urbanização	brasileiro.	
Os	 bairros	 mais	 distantes	 das	 áreas	 centrais	 das	 cidades	 brasileiras	 formam	 setores	 com	
denominações	 diferenciadas	 que	 revelam	 a	 mesma	 realidade,	 seja	 subúrbio,	 periferia,	
arredores,	cercanias	ou	arrabaldes.	Todos	possuem	forte	carga	pejorativa	e	expressam	de	uma	
forma	ou	de	outra,	o	mesmo	sentido	–	são	lugares	distantes,	destituídos	daqueles	atributos	
característicos	 dos	 bairros	 conhecidos	 como	nobres,	 ou	 de	 porções	 seletas	 da	 cidade.	 Ser	
longe,	estar	distante,	não	significa	ser	periferia,	ser	subúrbio.	Periferia	pressupõe	sempre	a	
existência	do	centro.	O	conceito	de	periferia	aplicado	aos	estudos,	interpretações	e	análises	
das	cidades	adquire	um	caráter	social,	perdendo	seu	sentido	geométrico.	O	centro	tende	a	ser	
sempre	o	setor	mais	prestigiado	da	cidade,	independente	de	sua	localização.	
A	modernização	do	setor	de	transportes	ampliou	a	malha	das	cidades,	estendendo	suas	linhas	
para	as	áreas	mais	recônditas,	desprovidas	de	infraestrutura,	de	equipamentos	e	de	serviços	
urbanos.	Os	enclaves	de	segmentos	sociais	mais	pobres	no	Brasil	associado	ao	processo	de	
favelização	contrariam	o	significado	geométrico	do	conceito	de	periferia.	Em	muitos	casos	a	
periferia	estava	no	Centro.	No	Brasil	as	primeiras	favelas	surgiram	nas	imediações	das	áreas	
centrais.	 A	 favela	 expressa	 graves	 contrastes	 sociais	 e	 denuncia	 a	 ausência	 de	 políticas	
públicas	voltadas	à	habitação	e	aos	serviços	essenciais	como	os	de	educação	e	o	de	saúde.	
As	favelas	cresceram	rápido,	e	em	pouco	tempo	estavam	presentes	em	praticamente	todo	
território	das	cidades.	Os	condomínios	fechados	por	sua	vez,	inauguraram	uma	nova	forma	de	
morar	e	aproximaram	como	nunca,	o	centro	da	periferia.	Um	muro,	apenas	um	muro	divide	
mundos	díspares,	quanto	às	oportunidades	de	acesso	a	todos	os	serviços.	Uma	linha	separa	
cidades	distintas.	E	o	subúrbio,	como	entendê-lo	enquanto	conceito?	Fala-se	mais	em	periferia	
que	em	subúrbio.	Subúrbio	ou	periferia,	não	importa,	o	que	se	constata	nas	áreas	edificadas	
das	cidades	é	uma	renhida	guerra	muda	entre	 lugares,	sendo	que	alguns	foram	periferia	e	
hoje	 aparecem	 como	 centro.	 Os	 condomínios	 fechados	 criam	 a	 cidade	 apartada,	 isolada,	
avessa	 à	 convivência.	 Na	 periferia	 e	 nos	 subúrbios	 a	 carência	 de	 serviços	 públicos	 gera	
também	 setores	 que	 se	 isolam.	 Produz-se	 sob	 a	 égide	do	mercado	 cidades	 fragmentadas,	
partidas.	
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Amazônia:	Conceito,	Paisagem	e	Região	
	

José	Aldemir	de	Oliveira		
(Departamento	de	Geografia,		

Universidade	Federal	do	Amazonas	-	Brasil)	
	

	

Compreender	como	se	produz	o	lugar	que	é	hoje	a	Amazônia,	leva-nos	ao	longo	caminho	que	
começa	antes	da	colonização	e	vai	aos	dias	atuais.	Antes	predominava	a	natureza	que	fornecia	
o	necessário	à	reprodução	da	vida.	Na	fase	que	se	segue,	são	erguidos	monumentos	ou	ruínas	
transformados	em	espaços	estratégicos	que	assumem	atributos	de	fronteira	e	são	portadores	
de	um	modo	de	dominação,	que	se	quer	único,	baseado	na	exploração	dos	recursos	naturais	
e	das	populações	indígenas.		
A	 Amazônia	 pretérita	 era	 natureza,	 e	 a	 que	 se	 segue	 produção	 do	 espaço,	 moldada	 em	
diferentes	épocas,	como	resultado	das	condições	objetivas	dos	sujeitos	sociais.	Assim	sendo,	
para	 uma	 primeira	 regionalização	 considera-se	 as	 espacialidades	 produzidas	 a	 partir	 da	
sociedade	portadora	de	múltiplas	referências	de	tempos-espaços.	Como	resultado	propõe-se	
a	periodização	da	Amazônia	como:	Indígena,	Espanhola,	Portuguesa	e	Brasileira.	A	base	é	o	
substrato	da	história	que	resulta	em	espacialidades	e	temporalidades	diversas	fragmentadas,	
antagônicas	e	complementares,	pois	resultam	da	"prática	espacial".		
A	 segunda	 regionalização	 resulta	 da	Amazônia	 como	natureza,	 como	 espaço	 político	 e	 de	
planejamento	econômico	que	exige	múltiplos	caminhos	metodológicos,	embora	já	se	tenha	
consolidado	 o	 entendimento	 de	 sua	 delimitação.	 Pode-se	 considerar	 como	 dimensão	 da	
natureza	a	extensão	da	bacia	amazônica	ou	da	“província	botânica”,	a	floresta	equatorial,	que	
compreende	 a	 Pan-Amazônia	 e	 abrange	 nove	 países	 da	 América	 do	 Sul.	 Circunscritas	 ao	
espaço	 brasileiro,	 há	 a	 Amazônia	 Clássica	 como	 espaço	 político	 das	 grandes	 regiões	
fisiográficas	 e	 a	Amazônia	 Legal	 como	espaço	de	planejamento	econômico	 voltado	para	o	
desenvolvimento	regional.		
Não	se	trata	do	antagonismo	natureza	x	sociedade,	mas	de	considerar	as	dimensões	humanas	
que	 produzem	 temporalidades	 múltiplas	 geradoras	 de	 espacialidades,	 não	 no	 sentido	 da	
sociabilidade	 exclusivamente	 humana,	 mas	 da	 superação	 de	 fatores	 que	 interagem	 no	
processo	 de	 conformação	 da	 região	 em	 que	 tudo	 é	 produzido,	 inclusive	 a	 natureza.	 Os	
esforços	acumulados	da	ciência	para	estabelecer	parâmetros	aceitáveis	para	a	definição	da	
Amazônia,	 não	 são	 capazes	 de	 dar	 conta	 de	 paisagens	 diversas	 e	 múltiplas	 sociedades.	
Conclui-se	 que	 a	 compreensão	 da	 Amazônia	 enquanto	 paisagem	 e	 região	 expressa	
temporalidades	diversas	da	sociedade-natureza	e,	portanto,	denota	periodização	que	resulta	
da	totalidade	espaço-tempo.	
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Ferrovia	e	Caráter	da	Paisagem	no	Norte	do	Paraná	
	

Humberto	Yamaki		
(Universidade	Estadual	de	Londrina	Laboratório	de	Paisageml)	

	

	

A	 paisagem	 do	 Norte	 do	 Paraná	 é	 resultante	 da	 aplicação	 sistemática	 de	 Decretos	 de	
Colonização	e	de	Concessão	de	Ferrovias	a	partir	do	inicio	do	século	XX.	O	estudo	trata	do	
caráter	da	paisagem	ao	longo	dos	trilhos	da	antiga	Companhia	Ferroviária	São	Paulo	Paraná	-	
CFSPP	no	Norte	do	Paraná.	Toma	como	base	a	Planta	Geral	da	Cia	Ferroviária	São	Paulo	Paraná	
(1928-32),	elaborada	pela	Mac	Donald	Gibbs	&	Coengineers,	com	sede	em	Londres.		
O	projeto	de	duzentos	e	sete	quilômetros	contorna	serras,	atravessa	rios,	fazendas,	terra	de	
posses	 e	 empreendimentos	 de	 companhias	 de	 colonização.	 No	 Decreto	 de	 Colonização	
(Decreto	218/1907	PR)	era	previsto	o	parcelamento	sistemático	das	terras,	a	implantação	de	
núcleos	coloniais	com	no	mínimo	cinquenta	lotes	entre	vinte	e	cinquenta	hectares,	sede	em	
local	salubre,	vias	de	comunicação	a	fim	de	facilitar	o	transporte	dos	produtos	coloniais,	entre	
outros.		
Por	sua	vez,	a	Concessão	da	Ferrovia	CFSPP	(Decreto	405/1928	PR),	previa	a	elaboração	de	
um	Relatório	Geral	com	a	indicação	de	fertilidade	de	terras,	a	existência	de	terras	devolutas,	
a	 possibilidade	 e	 conveniência	 do	 estabelecimento	 de	 núcleos	 coloniais,	 os	 pontos	 mais	
convenientes	para	as	estações	e	paradas	e	os	caminhos	convergentes.	Módulos	de	projeto,	
uma	linha	reta	na	proximidade	de	estações,	raios	de	curva	de	no	mínimo	cento	e	cinquenta	
metros	e	declividade	de	no	máximo	2%	definiam	as	características	do	traçado.		
A	 leitura	 atual	 da	 paisagem	 ao	 longo	 dos	 trilhos	 permite	 identificar	 os	 componentes	 e	
qualidades	 que	 definem	 fortemente	 seu	 caráter.	 Coincidem	 em	 parte	 com	 os	 lugares	
relatados	e	registrados	pelos	pioneiros	desde	a	época	de	colonização.	As	estruturas	da	ferrovia	
CFSPP	 e	 sua	 relação	 com	 a	 paisagem	 é	 pouco	 reconhecido	 porém	 possível	 recurso	 às	
estratégias	de	desenvolvimento	local.	
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Políticas	Públicas	e	Gestão	de	Resíduos	Sólidos	em	Portugal	em	Busca	de	Subsídios	para	
Fundamentar	a	Análise	da	Situação	da	Cidade	de	Porto	Velho	-	Rondónia,	

Comparando	ao	Caso	de	Coimbra	-	PT	
	

Maria	Madalena	Ferreira	
(Universidade	de	Coimbra	-	CEGOT)	

Lúcio	Cunha		
(Universidade	de	Coimbra	-	CEGOT)	

	
	

Este	 resumo	 apresenta	 breves	 notas	 sobre	 a	 Gestão	 dos	 RSU	 em	 Portugal,	 visando	
“compreender”	como	Portugal	erradicou	as	lixeiras	a	céu	aberto	existentes	até	a	década	1990,	
identificar	os	instrumentos	legais	e	estratégias	utilizadas	e	atores	da	mudança	do	paradigma	
Lixeira-Aterro;	e	evolução	ao	longo	do	tempo	e	como	foi	a	implantação	da	coleta	seletiva	e	
reciclagem.	 Os	 resultados	 desta	 leitura	 servirão	 como	 subsídios	 para	 compreendermos	 a	
Politica	Nacional	 dos	 Resíduos	 Sólidos	 no	Brasil,	 Lei	 12.305/2010,	 utilizando	 como	 recorte	
interpretativo	as	cidades	de	Coimbra-PT	e	Porto	Velho-Rondónia-Brasil.		
A	pergunta	a	ser	respondida	neste	estudo	será:	quais	as	condicionantes	que	favoreceram	o	
sucesso	(ou	não)	da	política	publica	portuguesa.	Portugal	tem	como	Marco	Legal	o	primeiro	
PERSU	aprovado	em	1997,	seguidos	do	PERSU	II	(2007	2016)	e	o	PERSU	2020	(2014-2020).	O	
PERSU	I	foi	o	“impulsionador	da	implantação	dos	aterros	controlados”	para	a	erradicação	total	
das	lixeiras	a	céu	aberto.	Em	seis	anos,	quando	foram	erradicadas	as	341	lixeiras	existentes	
até	 então	 em	 Portugal;	 este	 plano	 mudou	 o	 comportamento	 da	 população	 quanto	 à	
destinação	 final	 e	 prática	 da	 separação	 e	 reciclagem;	 abriu	 caminho	 para	 a	 valorização	
energética	da	fração	reciclável.	Ao	otimizar	o	sistema	de	recolha	obrigou	o	gerador-poluidor	
a	repensar	o	destino	final	dos	resíduos,	a	realizar	a	coleta	seletiva	em	casa	e	a	usar	de	forma	
sistemática	 os	 ecopontos	 e	 ecocentros	 (situação	 ainda	 em	 consolidação).	 O	 PERSU	 II	 foi	
elaborado	a	partir	da	avaliação	do	primeiro	em	2005,	quando	os	indicadores	apontaram	para	
intensificar	 a	 fiscalização	 sobre	 os	 aterros.	 Este	 incorporou	 as	 diretrizes	 da	 Diretiva	
nº1999/31/CE	de	26/abril,	que	exigia	diminuir	a	deposição	dos	resíduos	biodegradáveis	em	
aterros	e	também	as	orientações	do	Protocolo	de	Quioto	e	as	diretrizes	do	PNAC	nº	014/06.		
As	novas	atribuições	exigiram	a	reorganização	dos	sistemas	operacionais	municipais.	Em	1997	
existiam	 40	 sistemas	 a	 operar	 em	 Portugal	 Continental,	 passando	 para	 29	 regiões	 e	 sub-
regiões	ou	subsistemas:	Norte,	Centro,	Lisboa	e	Vale	do	Tejo,	Alentejo,	Algarve.		
O	 PERSU	2020	orienta	 para	 a	 prevenção,	 tratamento,	 educação	 e	 reciclagem,	 com	vista	 à	
erradicar	a	deposição	direta	de	resíduos	em	aterros	até	2030	e	orienta	para	a	perceção	do	
“resíduo	como	recurso”	valorizando	a	“economia	circular”;	um	novo	conceito	que	sugere	que	
nos	processos	produtivos,	gerem	poucos	resíduos	e	no	final	da	vida	útil	do	produto,	sejam	
reincorporados	à	natureza	com	menor	impacto	ambiental	possível.		
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O	Uso	dos	Recursos	Naturais	da	Floresta	Sagrada	de	Chirindzene:	Ameaças	e	
Oportunidades	para	o	Desenvolvimento	Local	

	
Francisca	Ludovina	Salomao	Langa		

(Universidade	Pedagógica	de	Maputo)	
Arsénio	Milhares	Matino	

(Universidade	Pedagógica	de	Maputo)	
	
	

	

A	 floresta	 Sagrada	 de	 Chirindzene	 é	 uma	 área	 de	 conservação	 da	 diversidade	 florística	
fundamentada	por	razões	espirituais	e	sagradas.	A	área	localiza-se	no	Distrito	de	Xai-Xai	na	
província	de	Gaza	em	Moçambique.	Há	mais	de	100	anos	que	as	 crenças	mítico-religiosas	
permeiam	 o	 imaginário	 da	 comunidade	 local	 e	 tem	 contribuído	 para	 a	 conservação	 dos	
recursos	naturais	da	floresta.	Porém,	verifica-se	que,	nas	últimas	décadas	elas	vêm	perdendo	
a	 sua	 força,	 o	 que	 é	 evidenciado	 pela	 redução	 da	 área	 da	 floresta	 devido	 ao	 avanço	 da	
agricultura	e	extração	de	madeira	e	lenha.		
Nesse	sentido,	torna-se	urgente	a	adoção	de	medidas	adicionais	que	favoreçam	a	proteção	da	
floresta	 e	 aproveitamento	 das	 oportunidades	 que	 dela	 podem	 advir.	 A	 partir	 da	 pesquisa	
bibliográfica,	entrevista,	pesquisa	documental	e	a	observação	levantamos	elementos	que	nos	
permitiram	 identificar	 as	 principais	 ameaças	 e	 oportunidades.	 Assim,	 diante	 do	 uso	
incontrolado	 dos	 recursos	 da	 floresta	 e	 da	 sua	 redução	 sugere-se	 o	 desenvolvimento	 de	
iniciativas	que	permitam	a	valorização	da	área	para	o	ecoturismo,	turismo	cultural	e	científico,	
e	 incentivos	na	agricultura	para	por	um	 lado	beneficiarem	a	protecção	das	 florestas	e	por	
outro,	garantir	o	sustento	a	comunidade	local.	
	
Palavras-chave:	recursos	naturais,	floresta	sagrada,	áreas	de	conservação	e	desenvolvimento	
local.		
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A	Música	no	Ritual	e	no	Rito	da	Encomendação	das	Almas	na	Região	Transfronteiriça	de	
Guarda/Salamanca	

	
Rosário	Santana		

(Instituto	Politécnico	da	Guarda)	
	

	

Apoiada	em	profundas	crenças	de	cariz	religioso,	a	Encomendação	das	Almas	apresenta-se	
nos	dois	lados	da	fronteira	Portuguesa	e	Espanhola	sustentada	em	rituais	que	se	nos	afiguram	
distintos	mas,	na	sua	essência,	iguais.	O	conhecimento	erudito,	apoiado	na	ciência	e	em	factos	
que	reclamam	a	verificação	exaustiva	de	dados	usando	métodos	empíricos	e	experimentais,	
comprometem	o	acesso	à	riqueza	da	nossa	cultura	popular,	mormente	aquela	que	se	apoia	
em	crenças	ligadas	ao	divino.		
Neste	sentido,	e	sem	esquecer	todas	as	pesquisas	etnomusicológicas	de	Michel	Giacometti	
que	em	muito	enriquecem	e	preservam	o	espólio	da	nossa	música	tradicional,	analisaremos	o	
ritual	de	Amentar	as	Almas,	ou	Encomendar	as	Almas,	presente	em	certas	regiões	do	nosso	
território	e	além-fronteira	na	região	de	Castilha	e	Leão,	província	de	Salamanca,	apoiados	na	
obra	de	Lopes-Graça.		
De	referir	que,	no	que	concerne	a	preservação	do	património	e	da	música	popular	portuguesa,	
Lopes-Graça	destapa,	na	 forma	como	concebe	a	sua	música	baseada	nos	traços	da	música	
tradicional	portuguesa,	a	riqueza	de	um	património	onde	as	crenças	e	o	divino	se	juntam	para	
dar	 lugar	 a	 momentos	 de	 grande	 riqueza	 e	 profundidade	 dramática	 e	 musical.	 Assim,	
propomo-nos	analisar	um	conjunto	de	peças	que	se	inspiram	neste	ritual	que	se	efetua	numa	
época	muito	especifica	do	calendário	litúrgico	e	religioso,	a	Encomendção	das	Almas.		
Lopes	Graça,	apoiado	na	canção	popular	portuguesa,	realiza	na	sua	obra	para	Coro,	“Onze	
Encomendações	das	Almas”,	um	reavivar	e	rememorar	de	tradições	populares.	Efetuaremos	
ainda	uma	análise	comparativa	entre	os	dois	rituais	nos	dois	lados	da	fronteira,	na	região	da	
Guarda	 e	 de	 Salamanca,	 não	 deixando	 de	 elencar	 algumas	 das	 regiões	 e	 locais	 do	 nosso	
território	onde	esta	tradição	esteve	bem	presente	em	determinadas	épocas	da	nossa	história.	
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Paisagem,	Lugar	e	Memória:	a	Pequena	África	Carioca	
	

Leila	de	Oliveira	Lima	Araujo		
(Grupo	de	pesquisa	ETHOS,	Universidade	

	Federal	Fluminense	-	UFF)	
	

	

O	 presente	 estudo	 analisa-se	 a	 "Pequena	 África	 Carioca",	 área	 onde	 hoje	 se	 localizam	 os	
bairros	da	Gamboa,	Saúde,	Santo	Cristo,	a	Cidade	Nova,	Estácio,	Catumbi,	Lapa,	a	Praça	Mauá	
e	 uma	 parte	 de	 São	 Cristóvão,	 na	 cidade	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 Brasil.	 Ao	 longo	 de	
aproximadamente	 três	 séculos,	 o	 Largo	de	 São	 Francisco	da	Prainha,	 situado	no	bairro	da	
Saúde,	foi	o	Porto	de	chegada	de	negras	e	negros	escravizados	oriundos	do	Congo	e	de	Angola.		
Tanto	na	condição	de	escravizados,	quanto	na	de	homens	"livres"	e	trabalhadores	legada	pelo	
pós-abolição,	esses	homens	e	mulheres	 imprimiram	aspectos	das	suas	respectivas	culturas	
aos	espaços	por	eles	habitado.	Fato	que,	com	o	acúmulo	de	tempo	ao	espaço,	imprimiu	nas	
paisagens	dos	bairros	da	Pequena	África,	as	significações	e	os	valores	simbólicos	do	grupo,	
permitindo-nos,	assim,	falar	sobre	a	paisagem	da	memória	desses	lugares.		
Considerando	 a	 paisagem	 como	 o	 conjunto	 de	 formas	 que	 exprimem	 as	 heranças	
representadas	por	sucessivas	 relações,	entre	o	homem	e	a	natureza,	criadas	em	tempos	e	
momentos	históricos	diferentes,	podemos	assim	mencionar,	os	exemplos	das	reuniões	e	os	
festejos	que	embalaram	ritmos	ancestrais,	as	músicas,	a	religião	e	a	culinária.		
Isto	posto,	ao	 resgatarmos	e/ou	 recuperarmos	a	memória	do	 lugar,	objetivamos,	antes	de	
tudo,	ressignificar	a	importância	desses	espaços,	sua	paisagem	e	os	lugares	de	memória	no	
presente-futuro	por	meio	do	reconhecimento	e	da	atribuição	da	visibilidade	e	legitimidade	ao	
legado	socioespacial	e	cultural	de	uma	fração	da	população	brasileira	que,	até	o	presente,	
sofre	reiteradas	tentativas	de	invisibilização	social	por	parte	do	status	quo	dominante.		
Em	nossa	compreensão	a	memória	não	é	um	mero	recurso	para	a	exploração	do	passado,	mas	
sim,	o	meio	onde	se	deu	a	vivência.	Recuperar	a	memória	dos	lugares	e	o	seu	respectivo	papel	
nas	cidades	contemporâneas,	faz-se	necessário,	principalmente	no	atual	contexto,	que	denota	
a	 intensificação	 dos	 lugares	 hierarquizados	 conforme	 os	 interesses	 da	 racionalidade	
hegemônica,	qual	seja,	por	lógicas	econômicas	e	políticas,	em	geral	de	caráter	extralocal.		
As	 tentativas	 de	 dissolução	 desses	 lugares	 nas	 metrópoles	 parece	 sobrepor	 valores	 e	
conteúdos	 hegemônicos	 às	 experiências	 enraizadas	 na	 vida	 cotidiana	 de	 cada	 lugar.	 Logo,	
torna-se	imperioso	assegurar	a	preservação	da	paisagem	e	memória	do	lugar,	como	também	
descobrir	 e	 valorizar	 a	 memória	 coletiva,	 permitindo	 a	 evidência	 dos	 fatos	 coletivos	 que	
renascem	na	Pequena	África,	a	cada	dia.		
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As	Paisagens	Culturais	como	Leitura	do	Território.	O	Caso	da	Sardegna	
	

Manuela	Delrio		
(Università	di	Sassari)	

	
	

A	 geografia	 teve,	 desde	 sempre,	 as	 suas	 raízes	 na	 relação	 homem-ambiente,	 aspectos	
fundamentais	das	próprias	teorias.	Essa	relação	permitiu	à	paisagem	assumir	historicamente	
um	papel	relevante,	afirmando-se	como	“teatro”	das	ações	humanas	(Turri	1998)	
O	 valor	 da	 paisagem	 fortificou-se	 por	 impulsos	 ambientalistas	 que	 se	 afirmaram	 e	
formalizaram	com	a	Convenção	Europeia	da	Paisagem	de	Florença	2000,	dedicada	à	paisagem.	
O	seu	conhecimento	e	o	seu	estudo	tornaram-se	essenciais	para	a	valorização	dos	recursos	
culturais	e	a	salvaguarda	das	identidades	locais.	
A	paisagem	derivada	das	interações	com	as	atividades	antrópicas	confere	personalidade	aos	
lugares	permitindo-lhes	o	reconhecimento	e	atribuindo-lhes	um	valor	simbólico.	
Recentemente,	a	UNESCO	reconheceu	o	valor	da	arte	dos	“muretti	a	secco”	como	Património	
Cultural	 da	 Humanidade.	 Uma	 distinção	 relevante	 para	 os	 países	 da	 área	 mediterrânica	
setentrional.	Trata-se	de	uma	paisagem	cultural	única	e	típica	com	valor	identitário	e	social	
extremamente	relevante.	
Na	Sardegna,	a	pedra	possui	historicamente	um	papel	ativo	para	a	comunidade	da	 ilha.	As	
paisagens	culturais,	além	das	naturais,	são,	por	um	lado,	recontadas	através	dos	“muretti	a	
secco”	–	historicamente	mais	recentes	–	e,	por	outro,	dos	“Nuraghi”	–	monumentos	de	pedra	
que,	desde	1800	a.c.,	caraterizam	a	história	e	a	paisagem	cultural	da	ilha.		
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Paisagens	Costeiras	e	o	Turismo	em	Inhambane	-	Moçambique	
	

Nicole	Agostinha	dos	Muchangos		
(Universidade	de	Aveiro)	

	
	

Moçambique	apresenta	ao	longo	da	sua	linha	de	costa	uma	grande	diversidade	de	paisagens	
sob	influência	oceânica.	A	complexidade	das	paisagens	costeiras	de	Moçambique	resulta	da	
peculiaridade	e	diversidade	da	dinâmica	dos	três	principais	factores	que	exercem	influência	
sobre	a	costa	moçambicana:	o	Oceano	Índico,	o	relevo	e	o	regime	climático.		
De	 acordo	 com	as	 suas	 características	 oceanográficas,	morfológicas,	 e	 ecológicas,	 o	 litoral	
moçambicano	é	constituído	por	diferentes	paisagens,	desde	praias	arenosas	e	sistemas	de	
dunas,	 recifes	 de	 corais,	 tapetes	 de	 relva	 marinha,	 baías,	 arribas,	 ilhas,	 terras	 húmidas,	
incluindo	sistemas	de	desembocaduras	e	mangais.	Paralelamente	à	costa,	 ilhas	 isoladas	ou	
agrupadas	 em	 pequenos	 arquipélagos,	 algumas	 dispondo	 de	 boas	 estruturas	 turísticas,	
proporcionam	a	observação	de	variada	vegetação	e	fauna	ímpar.		
Nelas	 se	podem	encontrar	monumentos	históricos	que	assinalam	a	passagem	de	árabes	e	
europeus,	águas	transparentes	que	convidam	à	natação	e	ao	mergulho,	barreiras	de	coral	de	
uma	beleza	extraordinária	com	ecossistemas	ricas	espécies	piscícolas	cuja	captura	é	o	alvo	
mais	desejado	pelos	amantes	da	pesca	desportiva.		
Tinley	(1971)	define	as	seguintes	principais	regiões	costeiras:	costa	Norte	(com	falhas	baías,	
barreiras	de	coral	e	escarpas	de	rochas	coralígenas);	costa	central	(pântanos,	estuários	com	
barreiras	de	areias,	praias	simples	ou	arqueadas);	e	costa	Sul	(com	dunas	parabólicas,	com	
intervalos	de	grés	costeiro,	formando	cabos	com	orientação	Norte,	lagos	de	barreira).	
O	turismo	é	nos	países	em	vias	de	desenvolvimento,	uma	atividade	que	regista	altos	índices	
de	 crescimento	 económico	 e	 Moçambique	 tende	 a	 evoluir	 significativamente	 no	 que	 diz	
respeito	 ao	 impulsionar	 do	 turismo	 e	 desenvolvimento	 na	 área	 de	 preservação	 do	 meio	
ambiente	e	da	natureza.		
A	cidade	de	Inhambane	é	a	mais	antiga	e	considerada	uma	das	mais	bonitas	de	Moçambique	
com	uma	área	de	ocupação	de	8,6%	da	superfície	moçambicana	(Fiege	et	al.,	2002)	sendo	
maioritariamente	 caraterizada	 por	 dunas,	 mangais	 e	 lagoas.	 A	 sua	 atmosfera	 é	 única	 e	
cosmopolita	pelo	facto	de	haver	uma	mistura	das	influências	da	velha	Europa,	da	Índia	e	da	
Arábia	com	a	cultura	africana.		
A	oportunidade	de	uma	gestão	sustentável	da	zona	costeira	e	de	um	turismo	que	contribua	
para	o	desenvolvimento	regional	depende	dos	interesses	da	comunidade	envolvida	bem	como	
as	instituições	e	a	própria	relação	entre	os	diversos	grupos	de	usuários.		
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O	Papel	das	Ruínas	na	Criação	e	Manutenção	na	Rede	das	Aldeias	Históricas	de	Portugal	
	

Maria	João	Costa	Gregório		
(Município	de	Trancoso)	

	
	

Criado	 em	meados	 da	 década	 de	 1990,	 o	 Programa	 das	 Aldeias	Históricas	 de	 Portugal	 foi	
considerado	 pioneiro	 no	 que	 concerne	 à	 ligação	 em	 rede	 de	 territórios	 rurais	 de	 baixa	
densidade,	 porém	 detentores	 de	 um	 vasto	 património	 histórico-cultural.	 Para	 além	 do	
património,	da	sua	história	e	papel	de	suma	importância	na	criação	da	nacionalidade,	outro	
elemento	 ligava	 estes	 territórios:	 a	 ruína.	 O	 despovoamento,	 a	 localização	 geográfica	 no	
interior	 do	 país	 e	 a	 perda	 de	 importância	 estratégica,	 deixaram	marcas	 indeléveis	 nestas	
aldeias,	nomeadamente	a	ruína,	que	se	tornou	imagem	por	demais	característica.		
Numa	 tentativa	 de	 reverter	 este	 cenário,	 através	 do	 Programa	 das	 AHP	 foram	 encetadas	
diversas	ações	sobre	o	património	histórico,	nomeadamente	castelos,	 igrejas	ou	muralhas,	
mas	também	no	património	vernáculo,	minorando	a	imagem	de	ruína	de	habitações	privadas,	
através	 de	 intervenções	 em	 fachadas	 e	 telhados,	 assim	 como	 em	 espaço	 público,	 mais	
concretamente,	 melhorando	 acessibilidades,	 requalificando	 rede	 de	 águas	 e	 esgotos,	
arruamentos,	 arranjo	 de	 largos	 e	 praças,	 ações	 que	 foram	 conseguidas	 através	 de	
financiamentos	de	programas	comunitários.	
Neste	sentido,	consideramos	que,	o	elemento	“ruína”	foi,	sem	dúvida,	um	importante	ator	na	
criação	da	rede	das	Aldeias	Históricas	de	Portugal.	O	conceito	era	precisamente	operar	sobre	
o	estado	de	ruína	e,	através	de	intervenções,	conseguir	o	“desruinamento”	destes	territórios.	
Alterar	a	imagem	de	decadência	e	abandono	conferida	pelo	processo	de	arruinamento	que	ao	
longo	de	décadas	operou	 sobre	estes	 territórios	 rurais.	Disfarçar,	 reverter	e	 reconverter	 a	
ruína	foi,	portanto,	um	processo	comum	às	10	aldeias,	numa	fase	inicial,	e	posteriormente,	
ainda	que	de	forma	distinta,	às	12	que	atualmente	integram	a	rede.	
Porém,	pese	embora	os	esforços	que	têm	vindo	a	ser	operados	numa	tentativa	de	travar	o	
arruinamento	 destes	 territórios,	 a	 ruína	 é	 ainda	 uma	 presença	 marcante	 em	 todos	 eles.	
Todavia,	ela	é	hoje	encarada	também	de	forma	distinta,	interagindo	forma	diferenciada	com	
outros	atores,	como	por	exemplo	os	visitantes	e	turistas	que	procuram	nas	suas	fotografias,	
retratar	autenticidade;	que	lêem,	através	da	ruína,	a	cronologia	dos	lugares	e	a	sua	identidade;	
que	procuram	captar	imagens	distintas;	encontrando	nos	restos	do	que	foi	e	não	é	mais,	a	
beleza	das	histórias	que	as	pedras	ainda	guardam.		
Assim,	se	no	passado,	a	ruína	teve	um	papel	fundamental	na	criação	da	rede,	as	diferentes	
opções	 de	 intervenção	 face	 às	 ruínas,	 possibilitaram	 uma	 outra	 imagem	 e	 perceção	
relativamente	 a	 este	 ator,	 cujo	 desempenho,	 é	 ainda	hoje,	 preponderante,	 estabelecendo	
novas	relações,	novas	redes,	muitas	delas	informais	e	menos	óbvias,	mas	de	igual	importância.	
Consideramos,	pois,	que	a	ruína	longe	de	ser	encarada	como	algo	pejorativo,	decadente	ou	
negativo,	pode	ser	encarada	como	a	possibilidade	para	novos	recomeços,	uma	abertura	para	
novas	perspetivas.		
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Monumento	Histórico	“Forte	Real	Príncipe	da	Beira”,	um	Patrimônio	Indutor	de	
Desenvolvimento	Local	(DLIS)	

	
Marta	Pereira	Alexandria		

(Universidade	Federal	de	Rondônia)	
	

	

Este	artigo	trata	da	segunda	etapa	do	estudo	em	andamento	sobre	o	monumento	histórico	
Forte	Real	Príncipe	da	Beira	(ou	Fortaleza	Príncipe	da	Beira),	sendo	um	forte	atrativo	para	o	
Turismo	Regional	e	Ecológico,	no	município	de	Costa	Marques-Estado	de	Rondônia,	fronteira	
do	Brasil	com	a	República	da	Bolívia.	O	Real	forte	foi	a	maior	obra	arquitetônica	militar	feita	
por	negros,	índios	e	militares	portugueses	fora	da	Europa	(FONSECA,	1986).		
De	 acordo	 com	 o	 Exercito	 Brasileiro,	 foram	 construídas	 um	 total	 de	 341	 fortalezas	 em	
território	brasileiro,	atualmente	restam	apenas	109,	sendo	que	40	já	foram	reconhecidas	e	
tombadas	pelo	Instituto	de	Patrimônio	Histórico	e	Artístico	Nacional	(IPHAN).	Dentre	todas	as	
fortalezas,	esta	por	si	só,	já	representa	um	atrativo	único	para	as	comunidades	que	vivem	na	
região	se	desenvolverem	de	forma	sustentável.		
Hoje	o	acervo	existente	nas	dependências	do	forte,	bem	como	o	que	existe	de	sua	estrutura,	
permite	ao	visitante	uma	viagem	no	tempo	e	na	história,	todo	o	conjunto	que	compõe	essa	
obra	magnífica	aguça	uma	curiosidade	e	vontade	pela	busca	do	que	foi	e	do	que	é	a	fortaleza	
para	o	povo.	As	escrituras,	os	registros	encontrados	dentro	da	fortaleza	são	riquíssimos	para	
manter	viva	essa	epopeia	que	foi	sua	construção.		
Além	de	ter	sido	a	última	fortaleza	a	ser	construída	pelo	Engenheiro	Domingos	Sambucetti,	
que	faleceu	antes	do	seu	término.	Ela	foi	edificada	estrategicamente	em	um	espaço	geográfico	
muito	bem	estruturado	pela	natureza.	Localizada	nos	confins	da	região	Amazônica,	 recebe	
visitantes	do	mundo	para	conhecer	sua	história	e	fotografar	suas	ruínas,	ou	herança	de	uma	
história	que	não	pode	ser	esquecida,	mas	revitalizada	e	mantida.		
O	estudo	objetiva	comprovar	após	avaliação	in	loco,	toda	a	potencialidade	turística	do	Forte,	
neste	 segundo	 momento,	 reconhecer	 e	 mapear	 no	 entorno	 da	 fortaleza	 os	 atrativos	
(comunidades	quilombolas	 remanescentes,	vegetação,	 trilhas	e	outros),	a	obtenção	destes	
dados	é	possível	organizar	e	construir	parte	da	cartografia	turística.	São	muitos	os	atrativos	
históricos	 e	 geográficos	 existentes	 na	 região	 que	 compões	 a	 fortaleza.	 Contudo	 o	
desenvolvimento	 local	 a	 partir	 do	 potencial	 do	 Forte	 Príncipe	 é	 possível,	 desde	 que	 haja	
investimentos	para	fomentar	o	turismo	local.		
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Características	do	Ambiente	Climático	no	Sul	do	Brasil	
	

Fernanda	Gonçalves	Rocha		
(Universidade	Federal	de	Campina	Grande	-	Universidade	de	Coimbra)	

	
	
O	Brasil	apresenta	uma	população	total	de	207.660.929	habitantes,	de	acordo	com	o	Instituto	
Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística.	Desse	total,	14%	se	concentram	na	área	da	Região	Sul	do	
Brasil	(RSB).		
A	RSB	fica	localizada	no	sudeste	da	América	do	Sul	com	limites	ao	sul	pelo	Uruguai,	ao	oeste	
pela	Argentina	e	Paraguai,	ao	norte	pelo	estado	do	Mato	Grosso	do	Sul	e	São	Paulo	e	a	leste,	
pelo	Oceano	Atlântico,	apresentando	um	litoral	com	extensão	de	1350km.	
A	 região	 de	 estudo	 localiza-se	 na	 zona	 climática	 subtropical,	 marcada	 por	 estações	 bem	
definidas	e	dividida	por	zonas	temperada	na	parte	sul	e	tropical	na	parte	norte.	Situa-se	abaixo	
do	Trópico	de	Capricórnio,	 influenciada	pelos	sistemas	de	circulação	de	oeste,	com	ventos	
intensos	e	rajadas.	Esses	ventos	fortes	colaboram	para	as	danificações	e	prejuízos	causados	
pelas	chuvas.		
A	RSB	apresenta	um	clima	subtropical,	úmido	e	apresenta	o	verão	quente	(Cfa),	segundo	a	
classificação	 de	 climática	 de	 Köppen,	 com	 total	 médio	 anual	 de	 precipitação	 de	
aproximadamente	1690	mm.	A	média	das	temperaturas	mínimas	e	máximas	oscila	entre	9ºC	
e	30ºC,	respectivamente.	Em	locais	com	altitudes	acima	de	1000	m,	a	temperatura	tende	a	
ficar	 negativa,	 devido	 às	 condições	 propícias	 da	 atmosfera.	 No	 inverno,	 as	 frentes	 frias	
provocam	geadas	e	neves,	com	massas	de	ar	vindas	do	Polo	Sul.	Pelo	fato	da	região	apresentar	
neve,	única	região	do	Brasil	que	apresenta	esse	fenómeno,	torna-se	um	dos	destinos	turísticos	
do	país	na	época	de	inverno.	
A	 região	 apresenta	 uma	 topografia	 acentuada	 em	 formação	 de	mosaico	 (campo/floresta)	
permitindo	exibir	áreas	menos	degradadas.	Isso	favorece	o	extrativismo,	uma	das	economias	
da	região.	Essa	economia	permite	a	produção	de	erva-mate	e	o	uso	de	madeiras	como	cedro	
e	pinheiro.	Em	regiões	de	altas	altitudes,	o	relevo	apresenta	grande	influência	na	formação	de	
geadas.	O	relevo	varia	entre	400	a	2000	m,	sendo	o	relevo	mais	alto	situado	no	PR,	o	Pico	
Paraná,	com	cerca	de	1920	m	de	altitude.		
As	 características	 vegetais	 do	 Bioma	 Pampa,	 único	 no	 país	 e	 o	 Bioma	 da	 Mata	 Atlântica	
permitem	actividades	no	sector	da	pecuária	e	a	agricultura,	com	os	cultivos	de	soja,	arroz,	
milho	e	 trigo.	Na	RSB,	 a	 soja	 corresponde	a	40%	na	exportação	do	país.	O	 sector	 agrícola	
destaca-se	também	pela	produção	de	tabaco,	cana-de-açúcar,	frutas	como	maçã	e	uva,	bem	
como	legumes	como	cebola	e	alho.		
A	 RSB	 apresenta	 terras	 em	 três	 bacias	 hidrográficas	 do	 Brasil,	 as	 bacias	 do	 Uruguai,	 do	
Atlântico	 Sul	 e	 parte	da	bacia	 do	Paraná.	 Em	algumas	bacias	 hidrográficas	 podem	ocorrer	
eventos	 de	 cheias	 e	 também	 eventos	 de	 estiagens	 podem	 ocorrer	 em	 algumas	 bacias	
hidrográficas.		Como	o	sul	do	Brasil	é	uma	região	que	depende	da	agricultura	e	contribuiu	para	
a	produção	nacional	é	importante	realizar	um	estudo	que	aponte	as	principais	características	
climáticas	dessa	área.		
O	objectivo	principal	desse	trabalho	é	realizar	um	estudo	que	englobe	todos	as	características	
climáticas	no	sul	do	Brasil.		
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A	Engenharia	como	Ferramenta	de	Transformação	Social	e	Sustentável	em	Porto	
Velho/RO,	o	Filtro	de	Balde	Plástico	

	
Vera	Lúcia	de	Almeida	

(São	Lucas	Educacional)	
Luma	Damon	de	Oliveira	Melo	

(São	Lucas	Educacional)	
Diego	Araújo	Pereira	da	Silva	

(São	Lucas	Educacional)	
Iego	Izel	da	Costa	

(São	Lucas	Educacional)	
Natália	de	Souza	Neves		
(São	Lucas	Educacional)	

	
	

Neste	resumo	apresenta-se	o	resultado	de	um	projeto	de	pesquisa,	 realizado	em	2019,	na	
cidade	 de	 Porto	 Velho-RO,	 demonstrando	 que	 é	 possível	 o	 reaproveitamento	 de	 diversos	
resíduos,	dentre	esses,	pequenas	sobras	de	alumínio,	tampas	de	garrafa	de	metal,	descartadas	
em	bares,	lanchonetes	e	que	devido	ao	seu	tamanho	e	peso,	pouco	se	tem	interesse	por	parte	
dos	catadores,	na	coleta	intensa	desse	material.	
Observando	a	evasão	acadêmica	por	parte	de	mulheres	e	o	quanto	o	resíduo	e	seu	descarte	
correto	 tem	 representado	um	desafio	 logístico	para	engenharia,	buscamos	 solucionar	dois	
problemas	com	essa	caixinha.	Primeiro	resolvendo	a	questão	do	aproveitamento	das	sobras	
de	um	material,	a	reutilização	de	outro	material	e	em	como	isso	poderia	ajudar	estudantes	
desempregadas	a	continuarem	estudando.	
Também	seria	uma	forma	de	mudar	o	cenário	local	em	relação	a	violência	contra	a	mulher,	
que	assustadoramente	tem	aumentado.	Construiu	se	então	com	esse	material	uma	caixinha,	
ela	funciona	como	uma	mini	loja,	onde	as	estudantes	que	antes	paravam	de	estudar	por	não	
terem	mais	como	se	manter	nas	faculdades,	algumas	se	submetiam	a	violência	por	não	terem	
renda,	pudessem	trabalhar	no	 tempo	que	 tinham	disponível	e	 também,	que	o	 trabalho	as	
acompanhasse	onde	precisassem	ir.	
Diante	do	exposto,	como	reaproveitar	esse	material	e	gerar	 renda	para	que	as	estudantes	
continuassem	a	estudar	com	dignidade?	O	trabalho	foi	baseado	também	em	uma	pesquisa	
bibliográfica,	de	método	dedutivo.	Foram	observadas	estudantes	em	vários	campus	de	Porto	
Velho/RO,	 como	 faziam	para	 se	manterem	 estudando	 sem	 renda	 e	 o	 quanto	 isso	 afetava	
também	a	sua	dignidade.	
O	 maior	 desafio	 dessa	 pesquisa	 foi	 encontrar	 parcerias	 para	 confecção	 das	 primeiras	
unidades.	 Em	 Porto	 Velho/RO,	 a	 engenharia	 constrói	 além	 de	 sistemas	 produtivos,	 a	
reestruturação	da	educação	e	dignidade	pessoal.	
Estudar	e	 ter	dignidade	é	um	direito	de	todos,	principalmente	das	mulheres,	que	esgotam	
todos	os	recursos	antes	de	desistirem.	
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Marketing	Verde	e	Processo	de	Decisão	de	Compra	de	320	Acadêmicos	de	Geografia	da	
Universidade	Estadual	do	Ceará	

	
Ricardo	Cesar	de	Oliveira	Borges		

(Faculdade	Terra	Nordeste	(FATENE);		
Faculdade	das	Américas	(FADAM))	

	
	

O	processo	de	compra	começa	antes	de	a	compra	ser	efetivada	e	continua	depois	dela,	dessa	
forma.	 Os	 profissionais	 de	 marketing	 devem	 acompanhar,	 minuciosamente,	 o	 processo	
inteiro,	 que	 inicia	 no	 reconhecimento	 da	 necessidade,	 depois	 pela	 busca	 e	 análise	 das	
informações	 obtidas,	 continuando	 no	 processo	 de	 decisão	 de	 compra	 e	 terminando	 na	
avaliação	pós-compra	(KOTLER,	2000).	
A	gestão	da	produção	moderna,	focada	para	a	sustentabilidade,	leva	em	consideração	não	só	
o	aumento	da	eficiência	dos	processos,	a	diminuição	do	desperdício	de	matéria-prima,	menor	
consumo	de	energia,	qualidade	nos	produtos	e	serviços	e	tecnologia,	como	também	a	adesão	
à	 dimensão	 ambiental	 a	 essas	 políticas.	 As	 empresas	 têm	 redesenhado	 seus	 processos	 e	
produtos	 para	 ampliar	 a	 aceitação	 do	 público	 consumidor	 (ALIGLERI;	 ALIGLERI;	
KRUGLIANSKAS,	2009).		
Para	Savitz	(2007,	p.	2),	“[...]	empresa	sustentável	é	aquela	que	gera	lucro	para	os	acionistas,	
ao	mesmo	tempo	em	que	protege	o	meio	ambiente	e	melhora	a	vida	das	pessoas	com	quem	
mantém	 informação”.	 Emerge	 neste	 momento	 a	 necessidade	 de	 tratar	 o	 tema	 desta	
investigação;	marketing	verde.	
Após	o	aludido,	objetiva-se	com	este	trabalho	é	o	de	analisar	a	influência	do	marketing	“verde”	
no	processo	de	decisão	de	compra	dos	discentes	do	Curso	de	Bacharelado	em	Geografia	da	
Universidade	Estadual	do	Ceará.	Após	o	término	dessa	sessão,	apresenta-se	de	forma	basilar	
o	processo	de	decisão	de	compra	seguido	do	levantamento	bibliográfico	sobre	o	marketing	
verde.	Após	segue-se	a	estratégia	metodologia	que	precede	os	 resultados	da	 investigação.	
Após	apresentação	as	considerações	finais	e	referências.	
	
2.	Processo	de	Decisão	de	Compra	
Os	modelos	do	processo	de	decisão	de	compra,	apresentados	pelos	autores	de	marketing,	
apresentam	semelhanças	e	diferenças	entre	si.	Para	Schiffman	e	Kanuk	(2000,	p.	394),	“uma	
decisão	é	a	escolha	de	uma	opção	entre	duas	ou	mais	alternativas”.	Para	se	tomar	uma	decisão	
sobre	algo	é	necessário	que	exista	mais	de	uma	alternativa,	porém	quando	existe	 só	uma	
alternativa	para	o	 consumidor,	 isto	não	 se	 caracteriza	 como	uma	decisão,	 por	 exemplo,	 a	
compra	de	um	medicamento	receitado	pelo	médico.		
Para	Kotler	e	Armstrong	(2007,	p.	127),	“o	processo	de	decisão	de	comprador	possui	cinco	
estágios:	reconhecimento	da	necessidade,	busca	por	informações,	avaliação	das	alternativas,	
decisão	de	compra	e	comportamento	pós-compra”.	O	processo	de	compra	tem	início	muito	
antes	da	compra	em	si	e	se	prolonga	por	muito	tempo	depois.	Os	profissionais	de	marketing	
devem	estar	atentos	a	 todo	o	processo	de	compra,	e	não	simplesmente	para	o	estágio	de	
decisão	de	compra	(KOTLER;	ARMSTRONG,	2007).		
De	acordo	com	Kotler	(1998,	p.	180),	“o	processo	de	compra	inicia-se	quando	o	comprador	
reconhece	o	problema	ou	uma	necessidade.	Ele	percebe	a	diferença	entre	sua	situação	real	e	
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uma	situação	desejada”.	Para	Honorato	 (2004,	p.137),	 “O	 reconhecimento	da	necessidade	
pode	 estar	 relacionado	 a	 diversas	 causas,	 como:	 quantidade	 inadequada	 de	 produto,	
insatisfação	com	um	produto	ou	com	uma	marca	e	situação	financeira”.		
O	 reconhecimento	 das	 necessidades	 pode	 ocorrer	 por	 estímulos	 internos	 ou	 externos.	Os	
estímulos	 internos	 são	 estados	 de	 desconforto,	 podendo	 ser	 físicos	 ou	 psicológicos	 (por	
exemplo,	 fome	 ou	 aborrecimento,	 respectivamente).	 Enquanto	 os	 estímulos	 externos	 são	
apelos	 comerciais	 que	 levam	 o	 consumidor	 a	 ter	 consciência	 do	 problema,	 por	 exemplo,	
quando	ele	assiste	a	um	comercial	sobre	uma	academia	de	ginástica	o	que	serve	de	estimulo	
a	ter	cuidados	com	o	corpo	(Samara;	Morsch	2005).	
	
3	Marketing	Verde	
As	preocupações	com	o	meio	ambiente	vêm	assumindo	de	forma	gradativa	maior	importância	
junto	aos	consumidores.	A	definição	de	marketing	verde	para	Dias	(2011,	p.	161)		
Um	conjunto	de	políticas	e	estratégias	de	comunicação	 (promoção,	publicidade	e	 relações	
públicas,	entre	outras)	destinadas	a	obter	uma	vantagem	comparativa	de	diferenciação	para	
os	 produtos	 ou	 serviços	 que	 a	 empresa	 oferece	 em	 relação	 às	 marcas	 concorrentes,	
conseguindo	 desse	 modo	 incrementar	 sua	 participação	 no	 mercado,	 consolidando	 seu	
posicionamento	competitivo.		
O	marketing	 verde	 tem	dois	 objetivos	 principais:	 desenvolver	 produtos	 que	 equilibrem	 as	
necessidades	dos	consumidores,	tendo	preço	acessível	e	conveniência	com	a	compatibilidade	
ambiental,	ou	seja,	exercer	um	impacto	mínimo	sobre	o	meio	ambiente;	projetar	uma	imagem	
de	qualidade,	 incluindo	 sensibilidade	ambiental,	 quanto	aos	 atributos	de	um	determinado	
produto	e	quanto	ao	registro	de	 fabricação,	no	que	tange	o	respeito	ambiental	 (OTTMAN,	
1994).		
Cabe	ao	marketing	atender	a	crescente	demanda	de	pessoas	que	procuram	por	produtos	e	
serviços	 ecologicamente	 corretos	 em	 todo	 seu	 ciclo	 de	 vida:	 produção,	 comercialização,	
consumo	 e	 descarte.	 Dessa	 forma,	 através	 da	 utilização	 do	 composto	mercadológico	 seja	
possível	se	diferenciar	no	mercado	utilizando	o	conceito	da	sustentabilidade.	
	
4	Estratégia	Metodológica	
O	presente	 trabalho	adotou	como	natureza	da	pesquisa	o	modelo	quali-quantitativo.	Para	
Honorato	 (2004,	 p.	 94),	 “Na	 verdade,	 as	 pesquisas	 qualitativas	 e	 quantitativas	 devem	 ser	
complementares	e	não	consideradas	de	maneira	isolada”.	
Quanto	aos	fins	a	pesquisa	pode	ser	de	natureza	exploratória	e	descritiva.	Quanto	aos	meios,	
utilizou-se	a	forma	documental,	bibliográfica	e	de	campo,	por	meio	do	método	de	estudo	de	
caso	(VERGARA,	2009).	
O	 universo	 deste	 estudo	 são	 todos	 os	 alunos	 da	 Universidade	 Estadual	 do	 Ceará	 (UECE).	
Percebe-se	 que	 o	 percentual	 de	 alunos	 pesquisados	 foi	 significativo	 para	 o	 objetivo	 da	
pesquisa,	obtiveram-se	320	(trezentos	e	vinte)	respondentes,	num	total	de	663	(seiscentos	e	
sessenta	e	três)	alunos	regularmente	matriculados,	obtendo	um	índice	de	retorno	de	48%.	
Com	este	quantitativo,	foi	possível	propor	os	resultados	esperados.	
O	 questionário	 está	 estruturado	 em	 duas	 etapas:	 a	 primeira	 visa	 a	 identificar	 o	 perfil	 do	
respondente	através	de	5	(cinco)	variáveis	(gênero,	faixa	etária,	renda	familiar,	estado	civil,	
semestre).	A	etapa	seguinte	caracterizada	como	objetivo	da	investigação	está	estruturada	em	
35	 (trinta	 e	 cinco)	 variáveis	 relacionadas	 ao	 marketing	 ecológico,	 comportamento	 do	
consumidor	e	processo	de	decisão	de	compra,	totalizando	40	(quarenta)	variáveis,	estas	foram	
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mescladas	 e	 submetidas	 à	 avaliação	 do	 pesquisado	 numa	 escala	 de	 concordância	 ou	
discordância	de	5	(cinco)	pontos	(discordo	completamente,	discordo	parcialmente,	não	tenho	
opinião	formada,	concordo	parcialmente	e	concordo	totalmente).		
O	pré-teste	foi	realizado	em	março	de	2015.	A	quantidade	de	respondentes	foi	33	(trinta	e	
três)	 alunos	 do	 1º	 semestre	 e	 18	 (dezoito)	 alunos	 do	 8º	 semestre,	 totalizando	 51	 alunos	
matriculados	 no	 Curso	 de	 Bacharelado	 em	 Geografia	 da	 Universidade	 Estadual	 do	 Ceará.	
Durante	a	aplicação	nas	salas	de	aula,	foi	verificado	que	os	alunos	não	tiveram	dificuldade	em	
responder	ao	instrumento	de	pesquisa,	pois	as	assertivas	estavam	claras	e	objetivas;	dessa	
forma,	não	tiveram	dúvidas	em	relação	ao	seu	entendimento.	Portanto,	com	a	avaliação	dos	
alunos	e	a	 falta	de	dúvidas,	atesta-se	que	o	 instrumento	de	pesquisa	atendeu	os	objetivos	
esperados	deste	estudo.	
Posterior	 à	 pesquisa	 de	 campo,	 os	 dados	 coletados	 foram	 submetidos	 a	 um	 tratamento	
estatístico,	com	a	utilização	do	software	Microsoft	Excel®.	As	afirmativas	 foram	ordenadas	
com	 objetivo	 de	 obter	 os	 resultados	 estatísticos	 referentes	 ao	 grau	 de	 concordância-
discordância.	Após	a	tabulação	dos	dados,	foram	elaborados	tabelas	e	gráficos	que,	por	sua	
vez,	geraram	os	resultados	para	o	universo	da	pesquisa.		
	
5	Apresentação	e	Discussão	dos	Resultados	
A	maioria	dos	respondentes	é	do	sexo	feminino,	representando	65%	da	população-alvo	e	35%	
são	sexo	masculino	e	solteiros	(76%).	A	pesquisa	confirma	o	crescimento	da	atuação	feminina	
no	ensino	superior,	elas	estão	estudando	mais,	buscando	autonomia	financeira	e	capacitando-
se	frente	aos	novos	desafios	do	mercado	competitivo.	
Na	faixa	etária	nota-se	que	a	maioria	dos	alunos	tem	entre	20	(vinte)	a	30	(trinta)	completos,	
representando	71%	da	população-alvo.	Portanto,	os	jovens	procuram	decidir	mais	cedo	sua	
entrada	na	faculdade	e	a	escolha	por	sua	profissão.	
Sobre	renda	familiar	percebe-se	que,	neste	resultado,	a	renda	não	afeta	a	decisão	por	fazer	
um	curso	superior.	44%	declara	que	a	família	recebe	entre	2	e	4	salários	mínimos,	23%	atesta	
que	a	receita	familiar	é	de	4	e	6	salários	mínimos	e	apenas	5%	apregoou	receber	até	2	salários	
mínimos.	
As	preocupações	ambientais	vêm	assumindo	maior	importância	junto	à	população	que	passa	
a	procurar	produtos	e	serviços	que	incorporam	a	variável	ecológica	(DIAS,	2011).	Percebe-se	
que	os	discentes	estão	preocupados	com	a	degradação	ecológica,	esse	fator	se	concretiza	na	
percentagem	obtida	durante	a	pesquisa	(71%).	
Preocupadas	 em	 proteger	 suas	 vidas,	 as	 pessoas	 resolveram	 agir	 nos	 supermercados,	
preferindo	adquirir	produtos	considerados	ambientalmente	saudáveis	e	rejeitando	aqueles	
que	não	são	 (OTTMAN,	1994).	Os	alunos	estão	 respondendo	ao	 impacto	negativo	que	um	
produto	causa	na	natureza,	escolhendo	produtos	ambientalmente	corretos	e	com	 impacto	
mínimo	no	meio	ambiente.	
De	acordo	com	os	pesquisados,	32%	de	alunos	preferem	produtos	cuja	matéria-prima	é	de	
recursos	naturais	renováveis.	Produtos	obtidos	de	matérias-primas	renováveis	ou	recicláveis,	
que	 não	 agridem	 o	 meio-ambiente	 estão	 se	 tornando	 a	 preferência	 das	 organizações	
(DONAIRE,	 2005).	 Os	 produtos	 “verdes”	 são	 produzidos	 com	 matéria-prima	 de	 recursos	
naturais	e	degradam	de	forma	reduzida	o	seu	ciclo	de	vida	em	relação	a	outros	produtos.	
Os	consumidores	alegam	que	a	reciclabilidade	de	um	produto	ou	embalagem	afeta	na	sua	
decisão	de	compra	(OTTMAN,	1994).	Os	produtos	que	são	feitos	de	materiais	recicláveis	se	
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tornam	um	diferencial	competitivo	para	as	empresas	e	afetam	as	preferências	do	consumidor,	
inclusive	passam	uma	imagem	de	empresa	responsável	com	os	valores	ambientais.	
Os	consumidores	estão	agindo	através	do	seu	poder	de	decisão	de	compra	por	produtos	que	
consideram	“verdes”	e	deixando	produtos	“não	verdes”	nas	prateleiras,	preferindo	aqueles	
que	não	agridam	o	meio	ambiente	(OTTMAN,	1994).	Os	estudantes	observam	se	os	produtos	
que	estão	consumindo	agridem	ou	não	o	meio	ambiente	e	preferem	aqueles	que	não	agridem,	
este	fato	demonstra	a	preocupação	dos	estudantes	com	os	produtos	que	estão	consumindo.		
A	variável	preço	pode	ser	um	valor	relevante	no	processo	de	decisão	de	compra,	contudo	os	
estudantes	 estão	 dispostos	 a	 pagar	mais	 por	 produtos	 “verdes”	 em	 lugar	 de	 outros	mais	
baratos	que	agridam	ao	ambiente.	Ao	decidir	sobre	a	compra	de	um	produto,	as	condições	do	
consumidor	interagem	com	fatores	como	preço,	renda,	qualidade,	embalagem,	marca	e	fator	
ecológico	 que	 são	 considerados	 importantes	 na	 aquisição	 de	 produtos	 ecologicamente	
corretos	(GIACOMINI,	2004).	
O	preço	pode	representar	uma	importante	fonte	de	informação	sobre	a	qualidade	do	produto	
e	muitos	consumidores	consideram	o	atributo	ecológico	um	valor	agregado	ao	produto	(DIAS,	
2011).	Os	consumidores	estão	ambientalmente	conscientes	e	percebem	que	produtos	pró-
ambientais	 são	 uma	 importante	 alternativa	 na	 preservação	 ambiental,	 e	 os	 resultados	 da	
pesquisa	 apontam	 para	 o	 resultado	 e	 acreditam	 que	 um	 produto	 ambiental	 tem	 valor	
agregado	maior	em	relação	aos	demais	produtos.	
Os	consumidores	estão	dispostos	até	mesmo	a	pagar	mais	por	certos	produtos	que	cumprem	
as	mesmas	funções	dos	produtos	equivalentes,	mas	causando	um	prejuízo	menor	ao	longo	de	
seu	ciclo	de	vida,	tanto	na	forma	de	produção,	como	no	consumo	e	no	descarte	(DIAS,	2011).	
Para	 Ottman	 (1994,	 p.	 22),	 “Levados	 pela	 crescente	 consciência	 das	 implicações	 de	 seu	
consumo,	os	consumidores	começam	a	perguntar	“o	que	acontece	com	esse	produto	depois	
que	eu	o	utilizo?”.	As	empresas	estão	implantando	uma	política	de	recolhimento	de	usados	e	
descartados,	 o	 preceito	 de	 retornar	 ao	 seu	 local	 de	 fabricação	 agrega	 valor	 de	 naturezas	
econômica,	ecológica,	legal,	logística,	entre	outras	(DIAS,	2011).		
Existem	37	milhões	de	pessoas	que	possuem	fortes	crenças	ambientais	e	são	quase	três	vezes	
mais	propensos	do	que	outros	consumidores	a	evitar	a	compra	de	produtos	de	empresas	com	
reputação	 ambiental	 questionável	 (OTTMAN,	 1994).	 Os	 discentes	 mostram	 que	 sua	
preocupação	 ambiental	 está	 relacionada	 com	 o	 histórico	 dos	 produtos	 oferecidos	 às	
empresas.	
Os	consumidores	“verdes”	examinam	os	produtos	em	toda	fase	do	seu	ciclo	de	vida	e	eles	
tomam	decisões	de	marca	com	base	em	registros	de	realizações	dos	fabricantes	relacionados	
a	 questões	 ambientais	 e	 sociais	 (OTTMAN,	 1994).	 A	 reciclagem	 é	 um	 fator	 que	 os	 alunos	
consideram	importante,	na	escolha	dos	produtos	e	das	empresas	fabricantes.	
Os	consumidores	estão	respondendo	às	ações	das	propagandas	e	às	estratégias	de	marketing	
nas	prateleiras,	comprando	produtos	que	consideram	“verdes”,	deixando	os	produtos	“não	
verdes”	 (OTTMAN,	 1994).	O	 resultado	demonstra	 que	os	 pontos	 de	 venda	 influenciam	na	
decisão	de	compra	dos	discentes	por	produtos	ambientalmente	corretos.	
O	objetivo	da	comunicação	é	informar	sobre	os	atributos	do	produto,	destacando	os	aspectos	
positivos	em	relação	ao	meio	ambiente,	e	divulgar	a	imagem	da	empresa	relacionada	com	a	
defesa	e	preservação	de	valores	ambientalmente	corretos	(DIAS,	2011).	As	organizações	estão	
se	preocupando	em	passar	uma	imagem	de	ambientalmente	responsáveis	para	o	consumidor	
e	para	que	isso	aconteça,	de	forma	eficaz,	utilizam	os	veículos	de	comunicação.	
No	 âmbito	 custo-benefício	 dos	 produtos	 ambientais,	 há	 um	 aspecto	 denominado	 de	
“informação	 incompleta”	 que	 seria	 a	 falta	 de	 informação,	 por	 parte	 do	 consumidor,	 dos	
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benefícios	do	produto	“verde”	 (DIAS,	2011).	O	autor	destaca	um	fato	comprovado	com	os	
resultados	da	pesquisa	acima,	somando	os	resultados	de	algum	tipo	de	discordância,	o	valor	
é	de	42%	por	parte	dos	estudantes.		
Os	 consumidores	 obtêm	 na	 mídia	 o	 grosso	 das	 informações	 relacionadas	 às	 questões	
ambientais	 e	 isso	 inclui	 os	 produtos	 ecológicos	 (OTTMAN,	 1994).	O	 resultado	da	 pesquisa	
expressa	que	os	estudantes	gostariam	que	houvesse	maior	divulgação	na	mídia,	por	exemplo,	
televisão,	jornal	e	rádio	dos	produtos	ambientalmente	corretos.	
A	comunicação	tem	como	objetivo	principal	mostrar	ao	cliente	que	o	produto	ecológico	tem	
um	 valor	 agregado	maior.	 É	 de	 grande	 importância	 salientar	 que	 a	 promoção	do	 produto	
ambiental	não	envolve	somente	os	potenciais	clientes,	mas	uma	série	de	grupos	de	interesse	
como	(ONGs	e	governos)	que	são	formadores	de	opinião	e	influenciam	consumidores	(DIAS,	
2011).	
Um	 produto	 ambientalmente	 correto,	 desenvolvido	 por	 uma	 empresa	 de	 certificação	
ambiental,	 transmite	 uma	 imagem	 positiva	 junto	 aos	 consumidores	 (DIAS,	 2011).	 Os	
estudantes	apontam	que	as	empresas	com	produtos	“verdes”	em	seu	portfólio	transmitem	
uma	imagem	positiva,	fato	atestado	pelo	autor	citado	anteriormente.	
As	 pessoas	 são	 diferentes	 em	 relação	 ao	 processamento	 das	 informações	 que	 venham	 a	
apoiar	 sua	 decisão	 de	 compra,	 e	 varia	 conforme	 a	 informação	 e	 a	 experiência	 que	 o	
consumidor	possui	sobre	um	determinado	produto	(Samara;	Morsch,	2005).	
A	família,	dentro	desse	contexto,	funciona	como	instituição	social	(ou	grupo	de	referência)	
mais	efetiva	para	transformar	atitudes	em	comportamentos.	A	família	é	um	fator	em	que	os	
estudantes	buscam	suas	referências,	e	os	filhos	passam	a	imitam	os	bons	hábitos	dos	pais	na	
compra	de	produtos	ambientais.		
A	disposição	de	agir	sobre	as	questões	ecológicas	requer	mudanças	de	estilo	de	vida	por	parte	
dos	consumidores	na	compra	de	produtos	“verdes”	(Ottman,	1994).	Os	discentes	mudaram	
seu	estilo	de	vida	em	relação	à	compra	de	produtos	“verdes”	por	necessidade	de	proteger	o	
meio	ambiente.	
Com	o	aumento	da	consciência	ambiental	em	todo	o	mundo,	os	consumidores	estão	buscando	
produtos	que	consideram	que	causam	menos	impactos	negativos	ao	meio	ambiente	(DIAS,	
2011).	 A	 consciência	 ambiental	 dos	 estudantes	 os	 estimula	 a	 comprar	 produtos	
ecologicamente	corretos.	
Com	 base	 na	 apresentação	 e	 discussão	 dos	 resultados,	 foi	 possível	 compreender	 que	 o	
marketing	 verde	 influencia	 no	 processo	 de	 decisão	 de	 compra	 dos	 estudantes	 do	 curso.	
Conclui-se,	 diante	 dos	 resultados,	 que	 os	 alunos	 se	 preocupam	 em	 comprar	 produtos	
“verdes”,	eles	percebem	que,	nos	pontos	de	venda,	estes	deveriam	estar	mais	visíveis,	que	as	
empresas	 passam	 uma	 imagem	 positiva	 quando	 se	 preocupam	 com	 o	 meio-ambiente.	
Constatou-se	 uma	 avaliação	 positiva	 em	 relação	 ao	 marketing	 verde,	 na	 percepção	 dos	
estudantes	 o	 que	 demonstra	 na	 visão	 deles	 a	 importância	 dos	 produtos	 ambientalmente	
corretos.		
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Realizar	projetos	de	educação	ambiental	é	um	processo	delicado	que	deve	ser	feito	de	forma	
participativa,	 clara	 e	 objetiva,	 levando	 em	 consideração	 todo	 o	 contexto	 em	 que	 a	
comunidade	 onde	 o	 projeto	 será	 desenvolvido	 está	 inserida.	 É	 dever	 de	 todos	 a	
responsabilidade	de	ensinar	as	crianças	a	ter	boas	ações	com	o	meio	ambiente	para	que	elas	
possam	ser	capazes	de	reproduzir	boas	atitudes	e	assim	futuramente	continuar	a	ter	uma	boa	
qualidade	 de	 vida.	No	 contexto	 das	 práticas	 sociais	 atuais,	 a	 reflexão	 sobre	 a	 degradação	
permanente	do	meio	ambiente	e	do	seu	ecossistema,	envolve	uma	necessária	articulação	com	
a	produção	de	conhecimento	e	práticas	sobre	a	educação	ambiental	(Veiga,	2008).		
O	 viveiro	 florestal	 é	 um	 espaço	 estruturado,	 com	 suas	 próprias	 características,	 onde	 há	
produção,	manejo	e	proteção	de	mudas	até	que	estas	tenham	idade	e	tamanho	o	suficiente	
para	resistirem	em	condições	reais	de	campo.	Para	isso,	será	necessário	o	uso	das	melhores	
mudas,	fazendo-se	necessário	o	uso	dos	bancos	de	germoplasma	(Viana	&	Rodrigues,	2007).	
Os	bancos	de	germoplasma	são	unidades	conservadoras	de	material	genético	de	uso	imediato	
ou	com	potencial	de	uso	futuro,	onde	não	ocorre	o	descarte	de	acessos,	o	que	os	diferencia	
das	 coleções	 de	 trabalho,	 que	 são	 aquelas	 em	 que	 se	 elimina	 o	 que	 não	 interessa	 ao	
melhoramento	genético.	 São	criados	 com	a	 finalidade	de	manejar	a	 variabilidade	genética	
entre	e	dentro	da	espécie,	com	fins	de	utilização	para	a	pesquisa	em	geral,	especialmente	para	
o	melhoramento	genético,	inclusive	a	biotecnologia	(Veiga,	2008).	
Os	 bancos	 de	 germoplasma	 possuem	 várias	 funções,	 incluindo	 na	 elaboração	 de	 viveiros	
florestais	com	fins	de	educação	ambiental.	Tomazello	&	Ferreira	(2001)	comentam	que,	na	
escola,	a	Educação	Ambiental	tem	se	modificado	profundamente	e	há,	cada	vez	mais,	uma	
consciência	de	que	mudanças	substanciais	devam	ocorrem	em	busca	de	uma	nova	ética	que	
permeie	os	comportamentos	e	a	relação	dos	seres	humanos	com	o	ambiente.		
A	 terminologia	 da	 palavra	 viveiro	 florestal	 ou	 viveiro	 de	 mudas	 é	 uma	 ferramenta	
metodológica	de	suma	importância,	dentro	do	processo	de	recuperação	de	áreas	degradadas,	
pois	 serve	 como	 células	 reprodutoras	 das	 espécies	 vegetais,	 disponibilizando	 uma	 certa	
quantidade	 de	 mudas,	 a	 serem	 plantadas	 com	 a	 finalidade	 de	 atender	 uma	 demanda	
ambiental	de	uma	determinada	localidade.	
Tendo	em	vista	 isto,	a	atividade	realizou-se	na	Escola	Municipal	Dr.	Paulo	Pinto	Nery.	Esta	
atividade	pretendia	despertar	a	sensibilização	da	comunidade	escolar	para	as	problemáticas	
ambientais,	com	o	plantio	de	mudas	para	áreas	degradadas	ou	até	mesmo	sem	uso,	uma	vez	
que	as	atividades	a	serem	realizadas	representarão	um	vínculo	positivo	com	o	meio	ambiente,	
fazendo	da	escola	um	local	aberto	a	mudanças	positivas.		
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A	Engenharia	como	Ferramenta	de	Transformação	Social	a	Caixinha	Feita		
com	Resíduos	que	Tem	Transformado	a	Vida	das	Mulheres	Estudantes		

em	Porto	Velho/RO	
	

Vera	Lúcia	de	Almeida	
(São	Lucas	Educacional)	

	Luma	Samon	de	Oliveira	Melo		
(São	Lucas	Educacional)	

	
	

Neste	resumo	apresenta-se	o	resultado	de	um	projeto	de	pesquisa,	 realizado	em	2019,	na	
cidade	 de	 Porto	 Velho-RO,	 demonstrando	 que	 é	 possível	 o	 reaproveitamento	 de	 diversos	
resíduos,	dentre	esses,	pequenas	sobras	de	alumínio,	tampas	de	garrafa	de	metal,	descartadas	
em	bares,	lanchonetes	e	que	devido	ao	seu	tamanho	e	peso,	pouco	se	tem	interesse	por	parte	
dos	catadores,	na	coleta	intensa	desse	material.		
Observando	a	evasão	acadêmica	por	parte	de	mulheres	e	o	quanto	o	resíduo	e	seu	descarte	
correto	 tem	 representado	um	desafio	 logístico	para	engenharia,	buscamos	 solucionar	dois	
problemas	com	essa	caixinha.	Primeiro	resolvendo	a	questão	do	aproveitamento	das	sobras	
de	um	material,	a	reutilização	de	outro	material	e	em	como	isso	poderia	ajudar	estudantes	
desempregadas	a	continuarem	estudando.	Também	seria	uma	forma	de	mudar	o	cenário	local	
em	relação	a	violência	contra	a	mulher,	que	assustadoramente	tem	aumentado.		
Construiu-se	então	com	esse	material	uma	caixinha,	ela	funciona	como	uma	mini	loja,	onde	
as	 estudantes	 que	 antes	 paravam	 de	 estudar	 por	 não	 terem	 mais	 como	 se	 manter	 nas	
faculdades,	algumas	se	submetiam	a	violência	por	não	terem	renda,	pudessem	trabalhar	no	
tempo	que	tinham	disponível	e	também,	que	o	trabalho	as	acompanhasse	onde	precisassem	
ir.	Diante	do	exposto,	como	reaproveitar	esse	material	e	gerar	renda	para	que	as	estudantes	
continuassem	a	estudar	com	dignidade?		
O	trabalho	foi	baseado	também	em	uma	pesquisa	bibliográfica,	de	método	dedutivo.	Foram	
observadas	estudantes	em	vários	campus	de	Porto	Velho/RO,	como	faziam	para	se	manterem	
estudando	sem	renda	e	o	quanto	isso	afetava	também	a	sua	dignidade.	O	maior	desafio	dessa	
pesquisa	foi	encontrar	parcerias	para	confecção	das	primeiras	unidades.		
Em	Porto	Velho/RO,	a	engenharia	constrói	além	de	sistemas	produtivos,	a	reestruturação	da	
educação	e	dignidade	pessoal.	Estudar	e	ter	dignidade	é	um	direito	de	todos,	principalmente	
das	mulheres,	que	esgotam	todos	os	recursos	antes	de	desistirem.		
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Variáveis	do	Contexto	Sociofamiliar	Preditivas	da	Indisciplina	Escolar	
	Percecionada	por	Alunos	

	
Fernando	Manuel	Videira	dos	Santos		

(Investigador	do	Centro	de	Estudos	Interdisciplinares		
do	Século	XX	da	Universidade	de	Coimbra	e		

do	Instituto	Politécnico	de	Viseu)	
	

	

O	 presente	 estudo	 emergiu	 do	 objetivo	 geral	 -	 investigar	 as	 relações	 existentes	 entre	
determinantes	de	contexto	sociofamiliar	e	a	indisciplina	escolar	percecionada	pelos	alunos	do	
Ensino	 Básico	 avaliada	 numa	 perspetiva	 teórica	 na	 simbiótica	 do	 conceito	 e	 a	 gravidade	
enquanto	 conceito	 diferenciador	 da	 indisciplina	 escolar,	 alargados	 a	 uma	 escola	 que	 não	
habita	apenas	na	sala	de	aula.		
Projeto	de	pesquisa:	
Recorrendo	 a	 um	 estudo	 de	 natureza	 quantitativa	 do	 tipo	 transversal	 com	 características	
descritivo-correlacionais	 incluiu	 a	 análise	 dos	 efeitos	 principais	 e	 de	 efeitos	 de	 interação.	
Inquirimos	 alunos	 adolescentes	 portugueses	 representativos	 do	 universo	 dos	 alunos	 que	
frequentam	o	3º	ciclo	do	Ensino	Básico	Português.	
Foi	usado	um	protocolo	de	pesquisa	com	metodologia	aferida	e	envolveu	 instrumentos	de	
medida	 aferidos	 e	 validados	 para	 a	 população	 portuguesa	 e	 a	 Escala	 Indisciplina	 Escolar	
Percepcionada	 por	 Alunos	 (EIEPA),	 cujas	 propriedades	 psicométricas	 certificam	 a	 sua	
qualidade	(Alfa	de	Cronbach	=	0,960;	Alfa	de	Cronbach	teste	re-teste	=	0,911),	de	que	somos	
autores.	
Resultados:	
Tendo	 como	 referência	 os	 valores	 globais	 da	 Escala	 (EIEPA),	 extraímos	 resultados	 muito	
sustentados.	O	Estudo	da	conexão	entre	Indisciplina	Escolar	Percepcionada	por	Alunos	e	as	
variáveis,	sociofamiliares,	revelaram-se	muito	significativos	e	pertinentes,	quer	no	estudo	dos	
efeitos	principais,	quer	no	que	respeita	aos	efeitos	de	interação	com	as	variáveis	do	contexto	
sociofamiliar.	 São	 várias	 as	 variáveis	 deste	 contexto	 que	 predizerem	 a	 Indisciplina	 Escolar	
Percecionada	por	Alunos	de	forma	muito	significativa.	
Conclusão:	
As	inferências	resultantes	desta	investigação	convidam-nos	à	reflexão	sobre	a	importância	da	
criação	e	monitorização	de	programas	de	prevenção,	de	ação	e/ou	de	contingência	e	ainda	de	
gestão	escolar	de	forma	a	articular	a	escola	e	as	famílias	para	consequentemente	levarmos	a	
cabo	uma	efetiva	 redução	dos	comportamentos	 indisciplinados	perpetrados	por	alunos	no	
seio	da	escola.	Esta	convenção,	ganha	mais	solidez	operativa	sendo	articulada	entre	toda	a	
comunidade	 educativa,	 com	 envolvimento	 direto	 e	 funcional	 se	 os	 pais/encarregados	 de	
educação,	bem	como	de	outros	protagonistas	relevantes	para	todo	este	processo	de	forma	a	
todos	estarem	focados	no	que	é	relevante	que	implica	a	Indisciplina	Escolar	que	tão	prejudicial	
é	no	processo	ensino/aprendizagem	e	na	persecução	sustentada	de	ajudar	a	crescer	os	alunos	
como	cidadãos.		
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Emílio	Relvas,	um	“ingénuo	involuntário”	
	

Conceição	Cordeiro		
(Escola	Superior	de	Educação	e	Ciências	Sociais,		

Politécnico	de	Portalegre)	
	

	

Através	 da	 análise	 das	 obras	 do	 artista/artesão	 Emílio	 Relvas,	 procura-se	 a	 identidade	
primordial	sob	a	perspetiva	do	conceito	de	“ingénuo	involuntário”	professada	por	Ernesto	de	
Sousa.	Da	 importância	 do	 “saber-fazer”	 artesanal	 à	 identidade	 cultural	 do	Norte	Alentejo,	
neste	caso	localizada	no	Núcleo	Rural	do	Museu	Municipal,	Colecção	Emílio	Relvas,	Reguengo,	
Portalegre.		
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Revisitações	Geográficas	da	Literatura	Neorrealista.		
Releituras	de	Alves	Redol	no	Contexto	das	Dinâmicas	Territoriais	Contemporâneas	em	

Portugal	
	

Ana	Maria	Cortez	Vaz	
(CEGOT	/	FLUC	e	CEIS	XX)	
João	Luís	Jesus	Fernandes		
(CEGOT	/	FLUC	e	CEIS	XX)	

	
	

Enquanto	 representação,	 a	 literatura	 neorrealista	 deixou-nos	 o	 retrato	 de	 um	 Portugal	
marcado	por	migrações	internas	(sazonais	algumas	delas)	protagonizadas	por	uma	população	
ativa	que	procurava,	na	pesca	ou	no	trabalho	agrícola	longe	dos	seus	territórios	de	origem,	
uma	forma	de	sustento	familiar.		
Longe	vão	os	tempos	dos	Ratinhos	da	Beira,	dos	Gaibéus	ou	dos	Avieiros,	com	territorialidades	
e	geografias	que	tanto	interessaram	aos	escritores	que	lhes	dedicaram	um	olhar	ideológico	e	
comprometido,	 como	 aos	 geógrafos,	 como	 Amorim	 Girão,	 que	 lhes	 reconheceram	
importância	 enquanto	 marcadores	 de	 uma	 época	 e	 de	 uma	 geografia	 humana	 que	 hoje	
entendemos	como	distante.		
Ainda	assim,	na	releitura	geográfica	de	algumas	obras	de	autores	como	Alves	Redol,	é	possível	
a	viagem	no	tempo	e	o	vislumbre	de	realidades	geográficas	contemporâneas.	Ainda	que	os	
contextos	espaciais,	socioeconómicos	e	políticos	que	sustentaram	as	obras	de	Redol	possam	
ser	 hoje	 considerados	 anacrónicos,	 na	 verdade	 é	 possível	 estabelecer	 pontes	 entre	 esses	
mundos	 do	 passado	 e	 algumas	 das	 dinâmicas	 territoriais	 da	 atualidade,	 em	 particular	 as	
associadas	 às	 múltiplas	 formas	 e	 categorias	 de	 mobilidade	 espacial	 que	 coexistem	 num	
Portugal	hoje	mais	aberto	e	permeável	ao	exterior.		
Neste	desafio	que	nos	levará	à	procura	de	sinais	das	geografias	do	presente	de	certo	modo	
antecipadas	 nos	 escritos	 literários	 de	 Alves	 Redol,	 privilegiar-se-ão	 as	 obras	 Gaibéus	 e	
Avieiros.	
	
Palavras	chave:	Alves	Redol,	Geografia	Humana	de	Portugal,	Mobilidades	Espaciais.		
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Literatura	de	Cordel	–	da	Marginalidade	ao	Esquecimento	
	

Daniela	Maria	Vaz	Daniel	
Agrupamento	de	Escolas	Afonso	de	Albuquerque	

	
	

Propomo-nos	apresentar	um	estudo	sobre	a	literatura	de	cordel,	género	literário	por	muitos	
considerado	um	mero	subgénero	da	Literatura.	

Analisaremos	 quão	menosprezada	 a	 literatura	 de	 cordel	 foi	 e	 como	 praticamente	 caiu	 no	
esquecimento	dos	leitores	portugueses	apesar	de	a	ela	estarem	associados	nomes	de	autores	
insignes.	

Quais	as	principais	características	deste	género	literário?	Quando	surgiu	em	Portugal?	Em	que	
século	atingiu	o	seu	auge?	Qual	a	sua	relação	com	a	literatura	oral?	Que	autores	escreveram	
folhetos	de	cordel?	

Urdiremos	uma	leve	trama	na	qual	estas	e	outras	questões	serão	analisadas.	
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A	Produção	de	Habitações	como	Motor	do	Desenvolvimento	Local:		
o	Programa	Minha	Casa	Minha	Vida	na	Área	Metropolitana	de	Brasília	(BR)	

	
Joesley	Dourado		

(Universidade	de	Brasília-UnB)	
	

	

Esta	pesquisa	 tem	como	objetivo	 investigar	 a	produção	de	habitações	e	 seus	 impactos	no	
desenvolvimento	econômico	da	Área	Metropolitana	de	Brasília-AMB.	Como	primeiro	objetivo	
específico	busca-se	discutir	quais	são	as	principais	características	do	Programa	Minha	Casa	
Minha	Vida-PMCMV	enquanto	o	segundo	objetivo	específico	é	analisar	os	principais	efeitos	
deste	programa	no	município	de	Valparaíso	de	Goiás	entre	os	anos	de	2009	e	2018.	A	revisão	
bibliográfica	é	fundamentada	nas	contribuições	teóricas	de	Cardoso	e	Aragão	(2013),	Amore	
(2015)	 e	 Santos	 (2016).	 Já	 na	 fase	 de	 pesquisa	 documental,	 as	 análises	 empíricas	 foram	
realizadas	com	base	nos	dados	obtidos	junto	ao	Ministério	das	Cidades,	órgão	coordenador	
do	PMCMV.	Por	fim,	observou-se	que	o	PMCMV	foi	projetado	para	que	a	iniciativa	privada	
fosse	 protagonista	 das	 ações	 do	 programa	 em	 detrimento	 do	 Estado,	 enquanto	 o	
desenvolvimento	 econômico	 local	 não	 foi	 acompanhado	 da	 distribuição	 proporcional	 dos	
recursos	entre	as	faixas	de	renda	propostas.	

INTRODUÇÃO	
A	habitação	não	pode	ser	entendida	somente	como	resposta	à	necessidade	humana	de	abrigo	
contra	as	intempéries	da	natureza.	Ela	mesma	se	tornou	uma	mercadoria	e	seu	consumo	está	
vinculado	 aos	 valores	 da	 sociedade	 contemporânea.	 Mesmo	 sendo	 uma	 mercadoria,	 ela	
possui	especificidades	que	a	tornam	um	produto	singular	no	atual	estágio	do	capitalismo.	Seus	
requisitos,	produção,	financiamento	e	comércio	são	cercados	de	um	complexo	aparato.	Além	
de	ser	produzida,	a	“mercadoria-habitação”	também	é	construída.	Construída	porque	ela	é	
uma	obra	edificada,	fabricada	em	etapas	que	envolvem	uma	série	de	procedimentos	técnicos	
de	engenharia	e	arquitetura.	
A	produção	de	habitações	demanda	bastante	tempo	e	seu	custo	é	demasiadamente	alto	se	
comparado	a	outras	mercadorias.	Até	ser	oferecida	no	mercado	existe	uma	sistemática	que	
remete	ao	intervalo	entre	o	investimento	para	construir	habitações,	sua	disponibilização	no	
mercado	para	venda	(por	parte	de	quem	produz)	e	o	pagamento	(por	parte	de	quem	compra)	
deste	bem	que	comumente	é	vendido	à	crédito.	Tornar	este	ciclo	mais	eficiente	é	um	dos	
grandes	desafios	que	se	impõe	para	que	seja	possível	a	produção	de	habitação	em	massa.	
Tanto	 para	 o	 produtor,	 como	 para	 o	 comprador,	 o	 financiamento	 é	 fundamental.	 Neste	
momento,	esta	necessidade	humana	se	alinha	as	estratégias	de	acumulação	global	da	riqueza.	
A	 figura	 do	 financiador,	 na	 maioria	 das	 vezes	 representada	 pelos	 bancos	 –	 nacionais	 ou	
internacionais	 –	 acaba	 sendo	determinante	na	modelagem	do	espaço	urbano	 a	 partir	 dos	
projetos	que	ele	elege	como	prioritários.	
Ainda	mais	complexa	é	a	questão	da	produção	de	habitação	para	as	camadas	mais	pobres	da	
população	 que	 envolve	 uma	 série	 de	 dispositivos	 legais	 e	 econômicos	 específicos,	 sendo	
necessário,	muitas	vezes,	a	utilização	de	subsídios	governamentais	para	propiciar	o	acesso	a	
esta	mercadoria	indispensável.	
No	 ano	 de	 2008,	 emergiu	 uma	 profunda	 crise	 financeira	 internacional	 que	 se	 iniciou	 nos	
Estados	 Unidos	 da	 América	 e	 impactou	 progressivamente	 diversas	 economias	 mundiais,	
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considerando	o	alto	grau	de	conexão	do	mercado	financeiro	globalizado	e	interdependente.	
Como	maneira	 de	proteger	 a	 economia	 interna,	 o	 governo	brasileiro	 tomou	uma	 série	 de	
medidas	dentre	as	quais	se	destacam	a	expansão	do	crédito,	liderada	pelos	bancos	públicos,	
a	 manutenção	 das	 grandes	 obras	 de	 infraestrutura	 previstas	 no	 âmbito	 do	 Programa	 de	
Aceleração	 do	 Crescimento-PAC	 e	 a	 liberação	 de	 recursos	 para	 construção	 em	massa	 de	
habitações	mediante	o	Programa	Minha	Casa	Minha	Vida-PMCMV.	O	PMCMV	é	um	programa	
de	cunho	econômico,	anticíclico	de	retração,	que	utilizou	a	temática	habitacional	para	gerar	
efeitos	positivos	na	economia,	deixando	em	segundo	plano	o	custo	social.	
É	neste	contexto	que	a	periferia	da	metrópole	de	Brasília	é	impactada	com	o	aquecimento	da	
produção	habitacional.	A	capital	federal	do	Brasil	passou	por	significativas	mudanças	na	sua	
estrutura	socioespacial	devido	a	influência	do	PMCMV	no	espaço	urbano	dos	municípios	que	
compõe	sua	Área	Metropolitana,	como	será	discutido	adiante.	Assim,	o	objetivo	geral	desta	
pesquisa	é	investigar	a	produção	de	habitações	e	seu	impacto	no	desenvolvimento	econômico	
da	Área	Metropolitana	de	Brasília-AMB.	Como	primeiro	objetivo	específico	busca-se	discutir	
quais	são	as	principais	características	do	Programa	Minha	Casa	Minha	Vida-PMCMV	enquanto	
o	segundo	objetivo	específico	é	analisar	os	principais	efeitos	deste	programa	no	município	de	
Valparaíso	de	Goiás	entre	os	anos	de	2009	e	2018.	

METODOLOGIA	
Os	dados	analisados	foram	obtidos	nos	respectivos	sítios	da	internet	do	Instituto	Brasileiro	de	
Geografia	 e	 Estatística-IBGE	 e	 do	 Instituto	Mauro	 Borges,	 órgão	 vinculado	 a	 Secretaria	 de	
Estado	de	Gestão	e	Planejamento	do	Governo	do	Estado	de	Goiás.	Duas	pesquisas	realizadas	
pela	Companhia	de	Planejamento	do	Distrito	Federal-CODEPLAN	também	foram	utilizadas:	o	
Perfil	 Econômico	 do	 Município	 de	 Valparaíso	 de	 Goiás,	 realizada	 em	 2014	 e	 a	 Pesquisa	
Metropolitana	por	Amostra	de	Domicílios-PMAD	realizada	em	Valparaíso	de	Goiás	no	ano	de	
2015.	
Com	 base	 na	 Lei	 de	 Acesso	 à	 Informação	 foi	 solicitado	 ao	Ministério	 das	 Cidades,	 órgão	
coordenador	do	Programa	Minha	Casa	Minha	Vida,	lista	de	todos	os	financiamentos	realizados	
no	âmbito	do	município	de	Valparaíso	de	Goiás	entre	2009	(ano	de	lançamento	do	programa)	
e	2018.	
Em	 pesquisa	 junto	 a	 Divisão	 de	 Obras	 da	 Superintendência	 de	 Serviços	 de	 Fiscalização	
Municipal-SUSFIM,	 foi	possível	verificar	a	quantidade	de	alvarás	de	construção	e	cartas	de	
“habite-se”	 emitidos	 pelo	 município	 a	 partir	 do	 ano	 de	 2010.	 Segundo	 aquela	 Divisão,	 a	
relação	nominal	anterior	a	este	período	não	existia,	portanto	a	pesquisa	nestes	registros	não	
poderia	ser	realizada	em	períodos	anteriores.	

DESENVOLVIMENTO	
(...)	

CONSIDERAÇÕES	FINAIS	
Se	 entendido	 que	 o	 PMCMV	 é	 um	 programa	 econômico	 com	 a	 intenção	 de	 promover	
desenvolvimento	econômico	 local	pode-se	afirmar	que	em	Valparaíso	de	Goiás	ele	atingiu	
seus	objetivos.	Foram	criados	empregos,	houve	o	incremento	na	atividade	da	construção	civil,	
o	PIB	e	PIB	per	capita	municipal	cresceu	vertiginosamente,	além	de	se	constatar	o	aumento	
do	rendimento	médio	dos	trabalhadores	no	período	pesquisado.	Devido	ao	fato	de	que	um	
dos	requisitos	para	ter	acesso	aos	financiamentos	subsidiados	do	PMCMV	é	a	comprovação	
de	 renda,	 ele	 privilegia	 aqueles	 que	 possuem	 vínculo	 empregatício	 formal,	 assim,	 mais	
facilmente	identificáveis	nas	pesquisas	e	relatórios	produzidos	pelos	órgãos	estatais.		
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Entretanto,	também	foi	possível	perceber	que	dentre	as	mais	de	30.000	UH’s	financiadas	com	
recursos	 subsidiados	do	programa	e	 seus	R$	3,4	bilhões	 investidos	no	município,	 nenhum	
valor	foi	destinado	as	camadas	mais	pobres	da	população,	a	Faixa	1.	Portanto	o	sucesso	da	
perspectiva	econômica	contrasta	com	a	não	distribuição	 igualitária	dos	recursos	de	acordo	
com	a	faixa	de	renda	do	PMCMV.	
Além	 disso,	 não	 houve	 participação	 do	 poder	 público	 municipal	 por	 meio	 dos	 recursos	
disponibilizados	na	modalidade	FAR	e	nem	de	entidades	sem	fins	lucrativos	na	modalidade	
FDS,	evidenciando	que	o	protagonismo	nas	ações	do	programa	ficaram	totalmente	a	cargo	da	
iniciativa	privada	em	detrimento	da	Prefeitura	Municipal	e	da	sociedade	civil	por	meio	de	suas	
entidades.		
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A	Produção	de	Habitações	como	Motor	do	Desenvolvimento	Local:		
o	Programa	Minha	Casa	Minha	Vida	na	Área	Metropolitana	de	Brasília	(BR)	

	
Ronaldo	Barros	Sodré	

José	Sampaio	de	Mattos	Júnior	
(Universidade	Estadual	do	Maranhão)		

	
	

O	Brasil	 em	pouco	mais	 de	 cinco	 séculos	 ainda	 caminha	 a	 passos	 vagarosos	 em	 relação	 à	
minimização	 das	 desigualdades	 sociais	 e	 territoriais,	 o	 modelo	 exportador	 de	 recursos	
naturais	 e	 commodities,	 mostra,	 contudo,	 escolhas	 contraditórias,	 pautadas	 em	 opções	
conservadoras	que	trazem	em	si	problemáticas	ainda	não	superadas	na	sociedade	brasileira,	
como	 a	 violência	 no	 campo.	 A	 concentração	 fundiária	 continua	 a	 proporcionar	 arcaicas	 e	
condenáveis	 relações	 sociais	 e	 de	 trabalho,	 mesmo	 em	 áreas	 de	 utilização	 de	 modernas	
práticas	 agrícolas	 e	 essas	 coexistências	 não	 deixam	 de	 ser	 comuns.	 Guardadas	 as	
generalizações,	pode-se	até	mesmo	inferir	que	a	violência	no	campo	mantém	relações	diretas	
com	os	anseios	capitalistas	em	busca	de	novas	terras,	como	podemos	perceber	na	geografia	
das	violências	e	na	espacialização	das	fronteiras	agrícolas.	A	territorialização	do	capital,	dentre	
outras	 formas,	 tem	 se	 realizado	 com	 a	 incorporação	 de	 novas	 áreas,	 estimulando	 a	
intensificação	de	uma	corrida,	organizada	e	mediada	por	empresas	de	compras	e	vendas	de	
terras.	 Neste	 artigo	 buscamos	 refletir	 sobre	 essa	 relação	 e	 suas	 implicações	 para	 o	
desenvolvimento.	O	estado	do	Maranhão	é	o	nosso	campo	empírico,	localizado	na	Amazônia	
Legal	 brasileira,	 o	 estado	 está	 entre	 os	 que	 possuem	 altos	 índices	 de	 violência	 e	 baixos	
indicadores	sociais,	por	outro	lado,	faz	parte	de	uma	das	mais	novas	áreas	de	investimentos	
do	agronegócio	no	Brasil.	
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Contributos	para	a	Definição	da	Agricultura	como	Produto	Turístico	
	

Dora	Ferreira	&	José	M.	Sáchez	Martín		
(Universidade	de	Extremadura)	

	
	

O	turismo	é	amplamente	reconhecido	como	uma	das	industrias	mais	importantes	do	mundo,	
com	más	de	um	quarto	de	todas	as	despesas	das	viagens	realizadas	em	alimentação.	Assim,	é	
compreensível	 que	 as	 ligações	 entre	 agricultura	 e	 turismo	 tenham	 grande	 relevância	 nos	
destinos	de	acolhimento,	com	particular	interesse	nos	territórios	periféricos	com	populações	
rurais,	onde	emergem	as	potencialidades	da	gastronomia	local	e	tradicional	e	a	valorização	
dos	produtos	endógenos	que	marcam	a	sua	identidade.		
Mas,	lamentavelmente,	existem	poucas	evidencias	que	sugerem	que	a	industria	do	turismo	
desenvolve	ligações	ao	sistema	agrícola	local,	bem	como	análises	dessas	ligações	relacionadas	
com	 os	 modos	 de	 produção.	 Não	 obstante,	 existem	 diversas	 opiniões	 que	 refletem	 a	
complexidade	das	análises	das	ligações	entre	os	setores,	se	bem	que	existe	um	consenso	geral	
de	que	deveria	existir	um	incremento	da	dependência	dos	recursos	locais	nas	dinâmicas	de	
turismo,	especialmente	dos	produtos	agroalimentares.	
Os	estudos	existentes	remetem	para	uma	complexidade	de	interpretações	de	conceitos	que	
tentam	explicar	estas	ligações	entre	agricultura	e	turismo	e,	por	isso,	não	é	claro	qual	o	que	
melhor	traduz	esses	vínculos	e	compreenda	a	agricultura	como	produto	turístico.		
Assim,	a	presente	investigação	forma	parte	do	debate	teórico	na	busca	de	formas	de	detetar	
e	entender	 como	se	 ligam	agricultura	e	 turismo	e	 conhecer	as	 funções	do	agroturismo	na	
preservação	da	paisagem	e	 sustentabilidade.	Pretende-se	ampliar	os	 limites	 conceptuais	e	
sustentabilidade	do	agroturismo	comparando	com	diferentes	modos	de	produção	agrícola	e	
outras	dinâmicas	de	turismo	em	áreas	rurais.	Para	isso	propõe-se	o	desenvolvimento	de	um	
quadro	teórico	que	facilite	a	compreensão	integra	da	agricultura	como	produto	turístico.		
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Ambiente,	Identidade	e	Despovoamento	na	Serra	de	Sicó	
	

Giampietro	Mazza		
(Università	di	Sassari)	

	
	

Um	ambiente	engloba	um	conjunto	dos	aspectos	materiais	ligados	às	actividades	humanas,	
conjuntamente	com	a	totalidades	dos	aspectos	sociais,	económicos	e	culturais.	Trata-se	de	
um	sistema	condicionado	entre	as	relações	internas	e	os	fatores	que	a	compõem.	
No	 caso	 da	 Serra	 de	 Sicó,	 a	 própria	 configuração	 geológica	 e	 morfológica,	 bem	 como	 a	
geografia,	conferem-lhe	evidência	de	uma	forte	identidade	territorial.	
As	 freguesias	 do	 território	 estudado	 revelam-se,	 no	 ponto	 de	 vista	 geografico-identitario,	
como	 áreas	 internas,	 de	 montanha	 e	 rurais,	 sem	 possuírem	 quase	 nenhuma	 destas	 três	
caraterísticas.		
O	declínio	demográfico	e	o	acentuado	envelhecimento	da	população	aumentam	o	risco	de	
extinção:	o	que	parece	não	estar	muito	longe	para	algumas	atividades	económicas	típicas.		
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Potencialidades	e	Desafios	do	Desenvolvimento	Local	Através	do	Turismo	Criativo		
no	Estado	da	Bahia	-	Brasil	

	
Iolanda	Soares	de	Barros		
(Universidade	Salvador)	

	
	

O	 turismo	 criativo	 vem	 ganhando	 espaço	 e	 se	 consolidando	 como	 ferramenta	 para	 o	
desenvolvimento	socioeconômico,	cultural	e	ambiental	de	vários	destinos	em	todo	o	mundo.	
No	 Brasil,	 dentro	 de	 uma	 estrutura	 globalizada,	 mas,	 em	 pequena	 escala,	 empresas,	
instituições	brasileiras	têm	aplicado	recursos	na	confecção	e	promoção	do	desenvolvimento	
e	divulgação	das	novas	práticas	de	turismo.		
No	Estado	da	Bahia,	sua	capital	se	destaca	pela	diversidade	cultural	e	histórica,	requisitos	que	
lhe	atribuiu	um	lugar	na	lista	das	cinquenta	cidades	que	merecem	uma	visita,	divulgada	pelo	
jornal	 americano	 The	 New	 York	 Times	 em	 2018,	 contudo	 as	 potencialidades	 turísticas	 do	
Estado	 não	 se	 resumem	 a	 beleza	 da	 sua	 capital,	 pela	 própria	magnitude	 da	 sua	 extensão	
territorial,	 uma	 vez	 que	 é	 um	 Estado	 maior	 que	 a	 Espanha,	 sua	 diversidade	 regional	 se	
assemelha	 muito	 ao	 País	 Ibérico,	 na	 medida	 que	 diversas	 localidades	 apresentam	
potencialidades	para	promover	o	desenvolvimento	endógeno	através	do	turismo	criativo.		
Mas	apesar	dessa	 competência	 turística	 favorável	 a	 regiões	distantes	da	 capital,	 de	 forma	
geral	não	há	ações	governamentais	voltadas	ao	desenvolvimento	dessa	vertente	no	estado	da	
Bahia.	 Dito	 isso,	 essa	 pesquisa	 visa	 identificar,	 sem	 intenção	 de	 esgotar	 o	 tema,	 quais	 as	
potencialidades	 e	 desafios	 concatenados	 com	 o	 desenvolvimento	 local	 no	 segmento	 do	
turismo	criativo.		
Para	alcançar	o	objetivo	proposto,	o	embasamento	teórico-conceitual	foi	delineado	através	
de	 pesquisa	 bibliográfica	 e	 documental,	 complementado	 por	 pesquisa	 empírica,	 onde	 a	
metodologia	adotada,	se	deu	através	de	um	estudo	de	caso,	em	parciais	de	áreas	da	região	
do	Recôncavo	Baiano,	e	do	Parque	Nacional	da	Chapada	Diamantina.		
Dentre	 os	 resultados	 encontrados,	 foram	 identificadas	 diversas	 localidades	 com	
potencialidades	 distintas	 na	 modalidade	 de	 turismo	 criativo,	 com	 enfoque	 na	 natureza,	
artesanato	e	gastronomia,	e	dentre	os	desafios	encontram-se	fatos	que	vão	desde	a	obtenção	
de	 recursos	 e	 meios	 para	 alavancar	 projetos	 coletivos,	 até	 a	 dificuldade	 de	 incitar	 o	
envolvimento	das	comunidades	locais	pertencentes	a	estes	territórios	em	possíveis	projetos,	
ao	passo	que,	mesmo	diante	da	possibilidade	de	geração	de	uma	renda	complementar,	os	
grupos	comunitários	não	organizados	optam	por	um	envolvimento	passivo,	correspondente	a	
uma	postura	cômoda	e	sobretudo	de	não	comprometimento	com	as	responsabilidades	que	
precedem	as	ações	voltadas	para	projetos	coletivos.		
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A	Questão	Campo-Cidade:	
Dinâmica	Urbana	e	Rural	no	Município	de	São	Luís	–	MA	

	
José	Sampaio	de	Mattos	Junior	
Igor	Breno	Barbosa	de	Sousa	

Jéssica	Neves	Mendes	
Itaan	de	Jesus	Pastor	Santos		

(Universidade	Estadual	do	Maranhão)	
	

	

O	presente	artigo	tem	por	objetivo	analisar	os	fatores	que	contribuem	para	a	redução	da	zona	
rural	de	São	Luís,	tendo	a	necessidade	de	se	discutir	as	relações	campo-cidade	atualmente	e	
suas	 dinâmicas	 históricas.	 Com	 isto,	 debater	 esta	 complexa	 discussão	 no	 Brasil,	 nos	 faz	
observar	as	dinâmicas	proporcionadas	a	partir	dos	critérios	estabelecidos	formalmente	entre	
o	urbano	e	o	rural.		
É	 diante	 destas	 dinâmicas	 que	 ponderamos	 a	 divisão	 social	 e	 do	 trabalho	 e	 o	 modo	 de	
produção	do	capitalista	como	partes	necessárias	das	nossas	reflexões	entre	o	urbano	e	o	rural,	
o	campo	e	a	cidade.	Assim,	evidenciar	a	dinâmica	populacional	no	Brasil,	no	Maranhão	e	em	
São	 Luís	 parte	 de	 perspectivas	 históricas	 que	 nos	 ajudam	 a	 entender	 as	 adjetivações	 da	
população	urbana	e	população	rural.	Ou	seja,	entender	o	direcionamento	de	políticas	públicas	
para	o	estado	do	Maranhão	possibilita	explicar	os	movimentos	de	migração	para	a	capital	São	
Luís.	 Por	 fim,	 destacar	 a	 zona	 urbana	 e	 rural	 de	 São	 Luís	 é	 parte	 do	 processo	 de	 análise	
espacial,	onde	a	expansão	da	primeira	leva	à	diminuição	da	segunda.		
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A	Arte	e	a	Cultura	Flamenga	nas	Cortes	de	D.	Catarina	e	de	D.	Joana	de	Áustria:		
Mecenato	régio,	político-religioso	feminino,	entre	os	Avis	e	os	Habsburgo	

	
	

Pedro	M.	Tavares	
Fernando	A.	B.	Pereira	

Sofia	S.	Guilherme		
(CIEBA,	CHAIA)	

	

Durante	o	segundo	quarto	de	séc.	XVI	afirma-se	a	partir	da	Península	Ibérica	um	novo	sistema	
governativo	 do	 Império	 Habsburgo,	 a	 delegação	 do	 governo	 de	 diversos	 territórios	 às	
mulheres	 da	 dinastia	 (Poutrin	 e	 Marie-Karine	 2007).	 Os	 reis	 de	 Espanha	 promoviam	 a	
educação	 das	 mulheres	 da	 família	 Imperial	 para	 ocuparem	 cargos	 políticos,	 de	 forma	 a	
protegerem	 os	 interesses	 dinásticos.	 Estas,	 por	 sua	 vez,	 partilhavam	 a	 convicção	 que	 os	
assuntos	de	governo	eram	questões	familiares	(Stratton	2002).		
As	regentes	dos	Países	Baixos	e	as	filhas	de	Carlos	V	foram	viúvas	cedo,	o	que	lhes	garantiu	
liberdade	 económica	 e	 autonomia	 social.	 Este	 grupo	 de	 mulheres	 teve	 uma	 profunda	
actividade	cultural	e	política	durante	a	viuvez.	A	maior	parte	escolheu	passar	esses	anos	no	
país	de	origem,	desempenhando	actividades	políticas	e	competindo	com	os	varões	da	família	
no	mecenato	artístico.	(Lozano	2011)	
Nos	 últimos	 anos	 têm	 sido	 estudadas	 diversas	 mulheres	 da	 família	 Habsburgo,	 que	
promoveram	 a	 construção	 da	 identidade	 visual	 da	 monarquia	 Ibérica.	 Eram	 diversas	 as	
práticas	artísticas	empregues	para	promover	a	família	imperial:	o	coleccionismo	de	objectos	
exóticos,	a	 indumentária,	as	armas,	as	antiguidades	clássicas,	as	 tapeçarias,	os	 retratos	de	
corte,	 as	 imagens	 impressas,	 objectos	 heráldicos	 e	 de	 culto,	 em	 diversos	 suportes	 e	 de	
diversas	 origens	 (Flamenca,	 Italiana,	 Hispânica,	 Indiana,	 entre	 outros).	 (Lozano	 2011)	
Porventura	o	mais	importante	dos	mecenatos	artísticos	dos	Habsburgo	era	a	construção	de	
palácios	e	conventos,	onde	os	monumentos	funerários	eram	edificados	e	as	colecções	eram	
albergadas.		
Os	familiares	da	Casa	de	Áustria	na	Península	Ibérica	seguiram	de	perto	o	exemplo	de	duas	
regentes	 de	 grande	 prestígio	 dos	 Países	 Baixos,	 a	 Arquiduquesa	 Margarida	 de	 Áustria	 e	
posteriormente	a	Rainha	Maria	da	Hungria.	Apesar	de	ambas	residirem	um	curto	espaço	de	
tempo	em	Espanha,	a	sua	influência	provém	das	suas	regências	na	Flandres,	de	onde	irradiava	
a	cultura	artística	da	dinastia	para	os	diferentes	ramos	familiares.	(Lozano	2011)		
O	presente	artigo	explora	a	propaganda	política	das	mulheres	Habsburgo	através	da	arte	e	da	
religião	(1)	 ,	 incidindo	particularmente	nas	regências	da	Rainha	D.	Catarina	da	Áustria	e	da	
filha	mais	 nova	 da	 Imperatriz	 Isabel,	 a	 Princesa	 Joana	 de	 Áustria,	 ambas	 devotas	 à	 Pietas	
Austriaca,	e	exemplo	do	ideal	das	mulheres	da	Casa	de	Áustria,	a	promoção	da	paz	no	Sacro-
Império	e	a	obediência	ao	Imperador.	
(1).	 Acrescentámos	parte	 da	monografia	 de	 Francisco	de	Borja,	 incidindo	no	 seu	papel	 na	
Corte.	As	suas	considerações	espirituais,	públicas	e	privadas,	influenciaram	a	forma	como	a	
corte	feminina	hispânica	era	regida,	incentivando	um	novo	modelo	de	mecenato	e	protecção	
da	figura	dinástica,	através	das	práticas	devocionais	e	das	artes.(Lozano	2011).	
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Brasil	e	Portugal,	Duas	Rotas	de	Democratização	e	Desenvolvimento	no	Mundo	Lusónofo	
	

Francisco	José	Araujo		
(Universidade	Estadual	do	Maranhão)	

	
	

	

Em	Portugal,	entre	1933	a	1974	vigorou	a	ordem	política	do	Estado	Novo,	regime	autoritário	
de	inspiração	fascista.	Nesse	período,	no	Brasil,	foram	estabelecidas	duas	ditaduras:	a	ditadura	
Vargas	entre	1937	a	1945	(Estado	Novo),	também	de	inspiração	fascista	e	a	ditadura	militar	
no	período	de	1964	a	1985	(Governos	Militares).		
A	concomitância	de	regimes	autoritários	entre	Brasil	e	Portugal	totalizou	18	anos.	Sendo	que	
os	 momentos	 de	 solvências	 desses	 regimes	 ditatoriais	 coincidem	 com	 graves	 crises	
econômicas	 de	 escalas	 nacional	 e	 global.	 Este	 trabalho	 analisa	 os	 processos	 de	
redemocratização	e	os	modelos	de	desenvolvimento	adotados	no	Brasil	e	em	Portugal	após	
as	experiências	autoritárias	vividas	na	segunda	metade	do	século	XX.		
Para	 tanto,	 tomar-se-á	 os	 desenhos	 constitucionais	 e	 os	 planos	 e	 medidas	 econômicos	
adotados	 por	 cada	 país	 como	 respostas	 aos	 problemas	 políticos,	 sociais	 e	 econômicos	
herdados	 desse	 período	 de	 autoritarismo	 e	 diante	 dos	 impactos	 produzidos	 pelas	
transformações	globais	que	emergiram	nesse	mesmo	momento.		
Objetiva-se	 situar	 os	 dois	 países	 em	 termos	 das	 suas	 condições	 democráticas	 e	 de	
desenvolvimento	resultantes	desses	dois	processos	pós	autoritarismo.		
	
	
Palavras-chave:	Portugal,	Brasil,	Autoritarismo	e	Desenvolvimento.		
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Estrutura	da	Diplomacia	Cultural	Brasileira	(2011-2016)	
	

Cristiane	Marques	de	Oliveira		
(Universidade	de	Coimbra)	

	
	

O	trabalho	destaca	a	estrutura	da	diplomacia	cultural	brasileira,	com	foco	nas	tentativas	de	
arranjos	institucionais	protagonizado	pela	Secretaria	de	Economia	Criativa	(extinta	em	2015);	
e	de	acordo	com	as	estruturas	e	ações	empreendidas	pelo	Ministério	da	Cultura	(extinto	em	
2019)	e	o	Ministério	das	Relações	Exteriores	do	Brasil.		
O	 foco	 são	 as	 diretrizes	 e	 ações	 realizadas	 no	 período	 entre	 2011	 e	 2016,	 para	
internacionalização	da	cultural	nacional,	com	base	no	discurso	de	utilização	da	Cultura	como	
recurso	de	soft	power.		
Na	primeira	parte	são	explicitados	os	conceitos	de	Diplomacia	Cultural	e	Diplomacia	Pública,	
em	face	ao	entendimento	de	Relações	Culturais	Internacionais	e	o	conceito	de	soft	power.		
Em	seguida,	apresenta-se	o	posicionamento	do	Brasil	no	ranking	do	mercado	cultural	global.		
Na	terceira	parte,	apresentam-se	as	respectivas	instituições,	sua	estrutura,	diretrizes	e	ações.		
Por	fim,	adentra-se	a	discussão	sobre	a	criação	de	uma	agência	de	difusão	artístico-cultural	
brasileira,	 ou,	 o	 chamado	 Instituto	Machado	 de	 Assis,	 em	 uma	 reflexão	 concomitante	 ao	
cenário	político	atual.		
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A	Cidade	como	Campo	do	Conhecimento	Pedagógico	
	

Carlos	Augusto	de	Amorim	Cardoso		
(Universidade	Federal	da	Paraíba	-	UFPB)	

	
	

A	 cidade	 tem	 larga	 tradição	 de	 presença	 na	 educação	 e	 constitui-se	 como	 um	 elemento	
absolutamente	necessário	para	compreensão	da	dinâmica	da	sociedade.	Analisar	a	unicidade	
da	cidade	como	lugar	onde	se	desenrolam	as	atividades	e	manifestações	de	seus	habitantes,	
os	sentimentos	de	identidade	coletiva,	as	percepções	subjetivas	e	experienciais	e	relacioná-la	
à	educação	e	ao	campo	educativo,	é	uma	maneira	proveitosa	para	observar	comportamentos	
e	estilos	de	vida	que	se	expressam	na	sociedade	urbana	e	na	escola.	Dessa	maneira,	para	fixar	
a	cidade	no	campo	educativo	é	necessário	verificar	os	ordenamentos	e	a	disciplinamentos	
urbanos,	situados	no	mesmo	projeto	de	modernização	da	educação	e	do	ensino.	
Objetivos:		
-	Relatar	as	diversas	lógicas	do	método	pedagógico	para	pensar	e	explicar	a	cidade	e	o	urbano;	
-	Demonstrar	as	práticas	sociais	e	culturais	na	construção	da	forma	e	da	estrutura	da	cidade;	
-	 Apresentar	 resultados	 pedagógicos	 das	 experiências	 ricas	 e	 produtivas	 da	 prática	 de	
excursões	escolares	e	trabalhos	de	campo	na	cidade;		
-	 Desempenhar	 ação	 objetiva	 –	 e	 educativa	 -	 sobre	 o	 espaço	 citadino	 e	 as	 experiências	
complexas	de	espaço-tempo.	
Metodologia:	Passar	em	revista	as	espacializações	e	suas	relações	entre	a	geografia	e	a	teoria	
social	crítica	e	alcançar	a	espacialidade	da	história	da	urbanização	como	uma	“necessária	e	
centralmente,	uma	geografia	histórica	localizada.	Esta	premissa	permite	induzir	que	no	século	
XIX	 e	 inícios	 do	 século	XX	o	processo	de	urbanização	é	parte	 integrante	da	 espacialização	
instrumental	 essencial	 ao	 desenvolvimento	 histórico	 do	 capitalismo;	 uma	 especificação	
espacial	abrangente	do	urbano.	Para	completar	o	quadro	metodológico,	realizamos	em	5	anos	
seguidos,	excursões	escolares	na	cidade	da	Parahyba	do	Norte	e	exercícios	de	didática	urbana	
(noturna	e	diurna)	no	centro	primaz	-	ou	histórico	-	da	cidade.		
Conclusão:	Para	a	cidade	é	que	convergem	diversos	campos	de	conhecimento	que	a	fazem	
um	 autêntico	 filão	 de	 recursos	 didáticos	 e	 campo	 de	 observação,	 permitindo	 estabelecer	
conceitos,	construir	conhecimentos	para	uma	escola	com	potencialidade	formativa.	A	cidade	
como	 um	 referente	 que	 tem	 uma	 imagem	 concreta,	 uma	 vinculação	 racional	 e	 afetiva	
determinada	pela	sua	inserção	particular	na	vida	do	bairro,	na	vivência	de	ócio	e	lazer	e	na	
centralidade	das	ruas.	Tal	interesse	em	consolidação	aborda	o	estatuto	da	cidade	(LEI	10.257,	
10/julho/2001)	como	conhecimento	escolar,	e	como	propostas	a	partir	das	análises	de	campo,	
das	concepções	e	percepções	que	fazem	os	da	comunidade	escolar	e	de	trabalhos	científicos.	
Uma	 espécie	 de	 trilogia	 da	 pedagogia	 de	 pensar	 a	 cidade	 através	 de	 três	 dimensões	 do	
conhecimento	 que	 se	 articulam	 com	 três	 dimensões	 pedagógicas:	 cognição,	 afeição	 e	
psicomotricidade.		
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Dinâmica	e	Articulação	Comercial	da	Cidade	Fronteiriça	de	Ponta	Porã	na	Rede	Urbana	do	
Estado	de	Mato	Grosso	do	Sul-Brasil	

	
Walter	Guedes	da	Silva		

(Universidade	Federal	do	Ceará)	
	

	

Os	 processos	 de	 conformação	 regional,	 favorecidos	 por	 características	 endógenas	 que	
propiciam	 as	 interações	 e	 ligações	 territoriais	 e,	 por	 conseguinte,	 o	 dinamismo	 do	
desenvolvimento	 local/regional,	 também	 podem	 ser	 observados	 em	 áreas	 distantes	 de	
grandes	centros	econômicos	e	com	baixa	densidade	demográfica,	como	é	o	caso	do	estado	de	
Mato	Grosso	do	Sul	 -	Brasil,	 composto	por	78	municípios,	apenas	a	capital	Campo	Grande	
possui	uma	população	superior	a	500	mil	habitantes.		
Essa	 espacialização,	 com	 predomínio	 de	 municípios	 com	 baixa	 densidade	 demográfica,	
demonstra	que	cidades	de	menor	porte	podem	ser	 responsáveis	pela	constituição	de	uma	
centralidade	e	de	novas	articulações	territoriais.	Analisar	a	dinâmica	local	e	regional	dessas	
cidades	é	fundamental	para	a	compreensão	da	economia	regional	do	estado	de	Mato	Grosso	
do	Sul.		
O	objetivo	deste	trabalho	é	fazer	um	estudo	do	papel	da	cidade	de	Ponta	Porã,	fronteira	com	
o	 Paraguai,	 na	 rede	 urbana	 do	 estado	 de	Mato	 Grosso	 do	 Sul,	 identificando	 sua	 rede	 de	
articulação	regional	e	nacional	por	meio	do	comércio.	A	cidade	de	Ponta	Porã	apresenta	uma	
condição	 distinta	 de	 cidade	 de	 fronteira,	 conurbada	 com	 a	 cidade	 gêmea	 de	 Pedro	 Juan	
Cabellero,	Paraguai,	ambas	possuem	uma	estrutura	urbana	articulada	a	partir	da	mesma	rua,	
com	uma	dinâmica	interna	e	externa	muito	peculiar	de	fluxo	de	pessoas,	serviços	e	capital.		
Enquanto	 procedimento	 metodológico,	 adotou-se:	 levantamento	 bibliográfico,	 coleta	 de	
dados	junto	à	prefeitura	municipal,	Receita	Federal	e	sites	especializados,	com	levantamento	
de	todas	as	notas	fiscais	eletrônicas	expedidas	pelos	estabelecimentos	comerciais	de	Ponta	
Porã,	assim	como	a	evolução	das	receitas	e	despesas	públicas	municipal	num	período	de	três	
anos.		
Identificar	a	rede	de	articulação	regional	e	nacional	que	a	cidade	estabelece	em	nível	regional	
e	 nacional,	 é	 fundamental	 para	 mapear	 a	 real	 articulação	 geográfica	 que	 Ponta	 Porã	
estabelece	com	os	demais	centros	urbanos	e	seu	papel	na	rede	urbana	estadual.		
As	relações	que	se	estabelecem,	principalmente	pelo	comércio	entre	Pedro	Juan	Caballero,	
Paraguai,	 com	os	 consumidores	 oriundos	 do	 território	 brasileiro,	 são	 decisivas	 para	 que	o	
território	fronteiriço	possua	uma	elevada	integração	regional	com	alta	informalidade,	baixo	
nível	tecnológico	e	muitas	assimetrias	no	desenvolvimento	local.		
Além	do	comércio,	outros	elementos	espaciais	devem	ser	analisados	para	a	compreensão	da	
dinâmica	 urbana	 de	 Ponta	 Porã,	 destacamos	 alguns:	 contrabando	 de	mercadorias;	 tráfico	
internacional	 de	 entorpecentes;	 implantação	 do	 Corredor	 Rodoviário	 Bioceânico;	 novo	
avanço	de	frentes	pioneiras	em	terras	paraguaias;	e	a	diversidade	étnica	e	cultural	de	quem	
vive	na	fronteira.		

	 	



	 	 59	

Pela	Geoconvivencialidade	na	Metrópole:		
O	Lugar	da	Mulher	Negra	no	Espaço	Público	Carioca	

	
	

Débora	Santana	d'	Oliveira		
(Ethos/Geografia/UFF)	

	
	

O	artigo	apresenta	uma	reflexão	acerca	dos	tratamentos	humilhantes	e	opressores	dirigidos	
às	 mulheres	 negras	 no	 espaço	 público.	 Para	 fins	 analíticos,	 o	 conceito	 de	 paisagem	 será	
discutido	na	perspectiva	da	microescala	geográfica.		
Tendo	em	vista	que	as	discriminações	por	raça/gênero	constituem	dispositivos	de	 luta	por	
reconhecimento	e	direitos	sociais	e	também	são	dispositivos	da	produção	social	do	espaço,	
pretende-se	expandir	a	ideia	dos	espaços	opressores	e	intimidadores	que	não	reconhecem	os	
corpos	como	uma	micropaisagem	legítima	no/do	espaço	público.	
Nossa	 questão	 central	 move-se	 em	 torno	 dos	 imaginários	 sociais	 que	 conformaram	 e	
reafirmam	 estigmas	 inerentes	 à	 perpetuação	 das	 contínuas	 abordagens	 desrespeitosas	 e	
opressoras	sofridas	pelas	mulheres	negras	no	espaço	público	que	se	traduzem,	dentre	outros	
aspectos	objetivos	e	subjetivos,	em	uma	convivencialidade	desrespeitosa	que	obstaculiza	a	
promoção	 e	 a	 valorização	 da	 dimensão	 pública	 da	 vida	 cotidiana	 e	 a	 cidade	 cívica,	
indispensáveis	à	instituição	de	uma	sociedade	decente	no	esteio	de	uma	cidade	justa,	com	um	
corpo	 social	 eticamente	 situado	que	 assegure	 aplicação	dos	 princípios	 de	 justiça	 social	 ao	
espaço.	
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Intervenções	Urbanas:		
Embates	e	Desafios	no	Campo	do	Patrimônio	Cultural	

	
Débora	Machado	Visini		

(Unicamp	-	Universidade	Estadual	de	Campinas)	
	

	

O	trabalho	visa	apresentar	paralelos,	fricções	e	diálogos	entre	as	intervenções	urbanas,	como	
o	graffiti,	a	pichação	&	a	pixação,	o	campo	patrimonial	e	a	construção	da	paisagem	das	cidades	
na	contemporaneidade	em	diferentes	territórios.		
Experiências	 de	 intervenções	 serão	 observadas	 nas	 cidades	 de	 São	 Paulo	 (Brasil)	 e	 Lisboa	
(Portugal)	 visando	 compreender	 a	 sua	 potência	 artística,	 enquanto	 expressão	 criativa	 da	
sociedade	civil,	mas	sem	deixar	de	levantar	os	desafios	que	são	lançados	para	as	práticas	de	
preservação,	 pois	 as	 intervenções	 em	 questão	 deixam	 vestígios	 de	 tinta,	 o	 que	 leva,	
inevitavelmente,	a	depredação	do	patrimônio	arquitetônico.		
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Recomendação	Sobre	a	Paisagem	Urbana	Histórica:		
Um	Exercício	de	Mapeamento	

	
Joana	Capela	de	Campos		

(Universidade	de	Coimbra)	
	

	

Num	momento	em	que	é	votada	grande	atenção	ao	estudo	e	desenvolvimento	de	abordagens	
da	 aplicação	 da	 Recomendação	 sobre	 a	 Paisagem	 Urbana	 Histórica,	 de	 2011,	 este	 artigo	
pretende	 contribuir	 para	 mapear	 os	 acontecimentos	 (textos,	 agentes,	 circunstâncias,	
propostas	e	resultados),	a	propósito	deste	instrumento	da	UNESCO.	
Por	 um	 lado,	 este	 trabalho	 solicita	 o	 levantamento	 e	 análise	 da	 evolução	 dos	 textos,	 dos	
discursos	e	dos	conceitos,	que	a	UNESCO	tem	vindo	a	produzir,	desde	1962	(Recomendação	
sobre	a	 salvaguarda	da	beleza	e	do	 carácter	das	paisagens	e	dos	 sítios)	 até	2011,	 sobre	a	
proteção	e	a	salvaguarda	das	paisagens,	contribuindo	para	a	sua	contextualização	e	 leitura	
crítica.	De	modo	complementar	ou	por	contraste,	referenciam-se	outros	momentos	do	debate	
de	foro	transdisciplinar,	que	também	contribuíram	para	a	evolução	do	pensamento	filosófico-
conceptual	 da	 proteção	 e	 salvaguarda	 das	 paisagens,	 sob	 várias	 formas,	 por	
complementaridade,	adição,	 contemporaneidade,	 interrogação	e/ou	contraste,	em	relação	
ao	debate	produzido	no	âmbito	da	UNESCO.		
Por	outro	lado,	pretende-se	contribuir	para	a	divulgação	do	estado	da	arte	sobre	este	tema	e	
para	 o	 reconhecimento	 de	 algumas	 propostas	 metodológicas,	 ferramentas	 operativas	 e	
resultados	que	vão	sendo	conhecidos	sobre	a	abordagem	e/ou	aplicação	deste	instrumento	
da	UNESCO,	tanto	de	índole	teórica	como	prática,	referenciadas	a	estudos	de	caso.		
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Geografia	Social	Crítica	dos	Commons:		
A	Convivialidade	Metropolitana	

	
Ivaldo	Gonçalves	de	Lima		

(Universidade	Federal	Fluminense)	
	

	

Propomos	 expandir	 o	 debate	 conceitual	 sobre	 os	 commons	 (comuns),	 condicionando-o	 à	
convivialidade	 na	metrópole.	 Nessa	 proposta,	 lançamos	mão	 de	 noções	 pouco	 usuais	 em	
geografia	 humana,	 nomeadamente,	 canopy	 place	 e	 carescape	 para	 explicitar	 tanto	 a	
geograficidade	dos	comuns	quanto	a	sua	operacionalidade	metodológica.		
Partimos	do	 suposto	de	que	o	uso	convivial	do	espaço	metropolitano	 requer	uma	vida	de	
relações	 eticamente	 situada;	 sendo	 os	 valores	 do	 cuidado	 e	 da	 responsabilidade	 aqui	
evocados	em	sua	centralidade.		
Meio	século	transcorreu	desde	que	o	artigo	do	biólogo	Garrett	Hardin	veio	à	luz	na	influente	
revista	Science.	Intitulado	The	Tragedy	of	the	Commons,	o	artigo	de	Hardin	apresentava	uma	
situação	dilemática	que	levaria	à	destruição	dos	recursos	em	face	do	descompasso	“irracional”	
entre	a	demanda	e	o	uso	social	dos	mesmos	iniciando	um	amplo	debate	sobre	os	comuns.		
Elinor	Ostrom	(1990)	se	destacou	nesse	debate	ao	publicar	um	livro	intitulado	Governing	the	
Commons,	 restringindo,	 contudo,	 os	 comuns	 aos	 recursos	 naturais	 e	 a	 seu	 manejo.	 Na	
estruturação	de	nossa	análise,	recuperamos	as	ideias	de	David	Harvey	(2011),	especialmente	
o	seu	artigo	The	Future	of	the	Commons,	que	politiza	o	debate	dos	comuns	e	o	reposiciona	
face	à	acumulação	capitalista	e	seus	percalços,	bem	como	a	recente	obra	de	Pierre	Dardot	e	
Christian	Laval	(2014),	Commun.	Essai	sur	la	révolution	au	XXIe	siècle.		
Em	nossa	proposta,	 abordaremos	o	 termo	common	propriamente	dito	e	o	paradigma	dos	
comuns	 que	 se	 desenha	 a	 partir	 de	 sua	 trajetória.	 Na	 sequência,	 discutem-se	 marcos	
regulatórios	pertinentes	ao	debate	dos	comuns,	nomeadamente	a	Declaração	Universal	do	
Bem	Comum	da	Humanidade	(2011),	e	a	Carta	dos	Comunais	Metropolitanos	de	Madri	(2011).		
É	dedicada	atenção	à	relevância	da	noção	de	convivialidade	–	tal	como	a	propõe	Ivan	Illich,	
em	 seu	 livro	 Tools	 for	 Conviviality	 (1974)	 e	 como	 é	 defendida	 no	Manifesto	 Convivialista	
(2016)	organizado	por	Alain	Caillé,	 Frédéric	Vandenberghe	e	 Jean-François	Véran	–	para	o	
entendimento	da	vida	metropolitana	atual	quanto	à	formação	de	espaços	cívicos.		
Por	 fim,	 apresentamos	 uma	 referência	 empírica	 sobre	 canopy	 places	 e	 carescapes	 da	
metrópole,	no	exemplo	da	cidade	do	Rio	de	Janeiro.		
Uma	breve	 conclusão	 sobre	 os	 espaços	 cívicos	 e	 sua	 significância	 para	 a	 justiça	 territorial	
arremata	nossa	proposta.	
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Novo	Contorno	da	Área	Património	Mundial	da	Universidade	de	Coimbra	–	Alta	e	Sofia:	
Reposição	de	Um	Direito	ou	Adição	de	Um	Valor?	

	
Joana	Capela	de	Campos	

Vítor	Murtinho		
(Universidade	de	Coimbra)	

	

O	processo	da	candidatura	da	Universidade	de	Coimbra	–	Alta	e	Sofia	(UC-AS)	a	Património	
Mundial	 desenvolveu-se	 sob	 uma	 responsabilidade	 e	 um	 compromisso	 de	 futuro:	 por	 um	
lado,	promover	o	conhecimento	e	o	estudo	do	património	arquitetónico	universitário	e,	por	
outro	lado,	promover	a	intervenção	qualificada	sobre	esse	património	dentro	das	lógicas	da	
proteção	e	salvaguarda	do	património	cultural.	Em	22	de	junho	de	2013,	o	processo	iniciado	
em	2003	conhecia	o	sucesso	e	reconhecimento	internacional,	com	a	inscrição	do	bem	na	Lista	
do	Património	Mundial	(1).		
No	verão	de	2018,	Ana	Alcoforado	manifesta	interesse	em	incorporar	o	Museu	Nacional	de	
Machado	de	Castro	na	área	Património	Mundial,	junto	do	gestor	do	bem	da	Universidade	de	
Coimbra	 –	 Alta	 e	 Sofia.	 Depois	 de	meses	 de	 colaboração	 entre	 as	 duas	 entidades,	 com	 o	
conhecimento	e	aprovação	da	Associação	RUAS,	em	janeiro	de	2019,	surgia	o	documento	que	
propunha	o	redesenho	do	limite	da	área	inscrita	na	Lista	do	Património	Mundial,	no	sentido	
de	lhe	ser	adicionado	o	espaço	do	Museu	Nacional	de	Machado	de	Castro	(2).		
A	alteração	de	limites	de	uma	área	Património	Mundial,	quando	significativa,	para	além	de	
obedecer	 a	 procedimentos	 técnicos	 específicos,	 constitui-se	 num	 novo	 processo	 de	
candidatura	à	 Lista	do	Património	Mundial,	que	deve	 ser	 titulado	pelo	Estado-parte	–	que	
neste	caso,	seria	o	Estado	Português.	
Todavia,	a	alteração	de	limites	do	património	Universidade	de	Coimbra	–	Alta	e	Sofia,	com	a	
adição	do	Museu	Nacional	de	Machado	de	Castro,	constitui-se	como	uma	modificação	menor	
de	limites	sem	impacte	significativo	na	dimensão	do	bem,	nem	prejuízo	do	seu	Valor	Universal	
Excecional;	em	contrapartida,	poderia	“contribuir	para	a	melhoria	das	condições	de	leitura,	
fruição	e	preservação	da	área	classificada,	incrementando	a	dinâmica	cultural	existente,	num	
claro	benefício	para	a	cidade	de	Coimbra,	constituindo,	seguramente,	uma	maior-valia	para	a	
identidade,	preservação	e	valorização	do	Bem	Universidade	de	Coimbra	–	Alta	e	Sofia”	(2).	
Acreditamos	que,	esta	comunicação	assente	no	redesenho	dos	 limites	do	património,	para	
além	de	ser	investigação	sequencial	às	nossas	comunicações	realizadas	no	âmbito	dos	Cursos	
de	Verão	passados,	constitui-se	num	contributo	pertinente	para	a	discussão	de:	
1)	Estratégias	políticas	que	estão	na	génese	de	candidaturas	a	Património	Mundial;	
2)	Abordagens	 técnicas	que	são	assumidas	durante	os	processos	dessas	candidaturas	e	ao	
longo	do	processo	de	gestão	desses	sítios;	

3)	 Influências	 que	 os	 processos	 dessas	 candidaturas	 apresentam	no	 seu	 contexto	 urbano,	
designadamente,	enquanto	motivo	propulsor	de	desenvolvimento	de	atividades	económicas	
paralelas	(sobretudo,	aquelas	que	assentam	na	requalificação	do	edificado	urbano).	

	
Referências:	
1)	 Capela	 de	 Campos,	 J.	 (2019)	 –	 Candidatura	 a	 Património	 Mundial	 como	 operador	 de	
desenvolvimento	 urbano:	 o	 caso	 da	 Universidade	 de	 Coimbra	 –	 Alta	 e	 Sofia.	 Tese	 de	



	 	 64	

doutoramento	em	Arquitetura,	Departamento	de	Arquitetura	da	Faculdade	de	Ciências	e	
Tecnologia	da	Universidade	de	Coimbra.		

2)	Filipe,	S.,	Alcoforado,	A.,	&	Murtinho,	V.	(janeiro	2019)	–	Modifications	to	World	Heritage	
Properties	–	Annex	11:	Minor	Modifications	to	the	Boundaries	of	World	Heritage	Properties.	
Coimbra:	Universidade	de	Coimbra.	

	
	 	



	 	 65	

Arquitetura	Eclética	Manauara	
	

Otoni	Moreira	de	Mesquita		
(Universidade	Federal	do	Amazonas.	Brasil)	

	
	

O	trabalho	é	o	estudo	da	história	da	arquitetura	e	das	reformas	urbanas	promovidas	na	Cidade	
de	Manaus	entre	1669	e	1915,	concentrado	em	dois	períodos	distintos	da	história	da	cidade:	
a	 época	 provincial	 (1852	 a	 1889)	 com	 as	 suas	 limitações	 de	 ordem	 financeira;	 e	 as	 duas	
primeiras	 décadas	 da	 República	 (1890	 a	 1915),	 fase	 de	maior	 prosperidade	 econômica	 da	
região.	
Adota-se	 uma	 abordagem	 histórica	 de	 cunho	 sociológico,	 destacando	 a	 importância	 dos	
fatores	econômicos	como	determinantes	da	realidade	social,	sem	ignorar	a	análise	formal	das	
obras,	 por	 acreditar-se	 que	 essas	 perspectivas	 são	 fundamentais	 para	 a	 compreensão	 do	
contexto	a	ser	estudado.	
Priorizou-se	 o	 estudo	 das	 transformações	 ocorridas	 nos	 vários	 segmentos	 da	 sociedade	
amazônica	em	função	do	ciclo	econômico	da	borracha,	buscando-se	elementos	capazes	de	
contrastá-lo	com	o	período	imediatamente	anterior	e	situar	o	leitor	perante	esses	diferentes	
universos	 da	 região,	 destacando	 a	 importância	 que	 assume	 cada	 obra	 em	 seu	 contexto	
original.	
A	coleta	de	dados	para	a	realização	deste	trabalho	priorizou	as	fontes	documentais	e	oficiais	
do	Estado	do	Amazonas	referentes	ao	período	de	1850	a	1915	(relatórios,	falas,	exposições,	
decretos,	regulamentos,	 leis,	entre	outros),	além	da	imprensa	periódica	(jornais,	catálogos,	
almanaques	 e	 revistas)	 e	 de	 publicações	 de	 época	 como	 os	 álbuns,	 em	 geral	 de	 caráter	
propagandístico	e	contendo	farto	material	iconográfico,	e	os	relatos	dos	viajantes	e	cronistas	
que	passaram	pela	cidade	na	segunda	metade	do	século	XIX	e	na	primeira	década	do	século	
XX.	Complementou-se	o	estudo	com	uma	bibliografia	de	História	da	Arte	e	da	Arquitetura,	
detendo-se	em	trabalhos	específicos	da	arquitetura	do	século	XIX.	
Adotou-se,	também,	como	fonte	primária,	a	análise	as	obras	arquitetônica,	considerando	que	
estas	construções	ainda	fazem	parte	do	cotidiano	de	grande	parte	da	população	e	sinalizam	a	
história	 da	 cidade,	 preservando	 muitas	 delas	 suas	 funções	 originais.	 São	 documentos	
materializados	que	testemunham	uma	época,	entendendo	que,	por	estas	razões,	devam	ser	
estudadas	 no	 sentido	 de	 descobrir	 seus	 valores	 para	 preservar	 e	 resgatar	 a	 memória	 da	
cidade.	
Acreditamos	que	o	estudo	da	Arquitetura	de	Manaus,	dentro	de	uma	perspectiva	histórico-
social,	 se	 constituirá	uma	 contribuição	decisiva	para	 a	 compreensão	do	processo	histórico	
mais	geral	da	Amazônia.	Orientado	por	esta	visão,	este	trabalho	pretende	preencher	parte	de	
uma	grande	lacuna	existente	no	seio	da	historiografia	local,	mas	acredita-se	que	a	temática	
continua	necessitando	de	investigações	mais	aprofundadas.	
Ao	priorizar-se	as	questões	urbanísticas	e	arquitetônicas,	procurou-se	traçar	o	histórico	não	
só	dos	principais	serviços	urbanos,	mas	também	de	vários	prédios	sobre	os	quais	se	esboça	
uma	análise	formal,	retomando-se	a	discussão	sobre	o	movimento	artístico	predominante	na	
época	e	concluindo	que	a	arquitetura	de	Manaus	é,	sem	dúvida,	eclética.	
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A	produção	espacial	dos	Centros	Comerciais	em	Fortaleza	(Brasil)		
à	luz	dos	processos	globais	de	metropolização	

	
	

Tiago	Estevam	Gonçalves	
(Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	do	Ceará)	

José	Borzacchiello	da	Silva		
(Universidade	Federal	do	Ceará)	

	
	

A	intensificação	dos	fluxos	de	capital	produz	impactos	nos	espaços	urbanos.	Este	artigo	centra-
se	 no	 capital	 ligado	 ao	 retalho,	 nomeadamente	 nos	 centros	 comerciais,	 e	 pretendemos	
analisar	o	papel	dos	centros	comerciais	na	produção	do	espaço	urbano.	No	estágio	atual	da	
dinâmica	 metropolitana,	 há	 uma	 relação	 entre	 os	 shoppings	 e	 a	 dinâmica	 económica	 e	
territorial.	Usando	a	metrópole	de	Fortaleza,	Brasil,	desenvolvemos	uma	metodologia	de	case	
study	 e	 desdobramos	 a	 relação	 entre	 a	 disseminação	 espacial	 de	 shopping	 centers	 e	 a	
evolução	da	metrópole.	Fortaleza	é	a	5ª	cidade	mais	populosa	do	país.	A	população	era	de	
cerca	 de	 2.643.247	 pessoas	 em	 2018.	 Está	 localizada	 no	 nordeste	 do	 Brasil.	 A	 Região	
Metropolitana	de	 Fortaleza	 é	uma	macrorregião	de	planeamento	do	Ceará,	 composta	por	
dezanove	municípios,	com	uma	população	de	mais	de	4.074.730	habitantes.	A	região	possui	
uma	relevante	demografia	e	influência	económica	no	Nordeste	brasileiro.	
Os	 principais	 pontos	 da	metodologia	 são	 revisão	 de	 literatura;	 seção	 empírica	 com	dados	
quantitativos	secundários;	entrevistas	com	as	administrações	dos	centros	comerciais;	visitas	
periódicas	 (2013-2018)	 em	 centros	 comerciais	 e	 arredores;	 finalmente,	 um	 software	 de	
sistema	de	informação	geográfica.		
Concluímos	 que	 a	 internacionalização	 do	 capital	 por	meio	 de	 investimentos	 nos	 shopping	
centers	produz	impactos	urbanos.	Fortaleza	evidenciou	que	a	metropolização	está	fortemente	
ligada	a	 forças	globais,	 através	de	demandas	de	 investidores	privados	e	produzindo	novos	
locais,	eventualmente	consolidando-os	como	novas	centralidades	até	na	produção	das	duas	
metrópoles.	Nesta	fase	atual,	os	shopping	centers	têm	novas	partes	interessadas	envolvidas.	
Assim,	podemos	relacionar	essas	novas	expansões	e	valorações	do	espaço	com	a	evolução	de	
novas	práticas	comerciais,	que	assumiram	maior	impulso	ao	ritmo	da	globalização,	como	os	
shopping	centers.	À	luz	dos	processos	globais	de	metropolização	foi	materializado	em	novas	
frentes	de	expansão	de	Fortaleza	incentivadas	pelos	shoppings.	
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Da	Oralidade	para	a	Escrita:	
Personagens	Indígenas	na	Literatura	no	Amazonas	

	
Rita	Barbosa	de	Oliveira		

(Universidade	Federal	do	Amazonas)	
	
	

O	Censo	2010	do	IBGE	verificou	a	existência	de	896.917	indígenas	no	Brasil,	sendo	342.836	na	
região	Norte,	e	destes,	261.891	vivem	em	terras	 indígenas	 (2012,	p.	55),	 sendo	68%	deles	
alfabetizados	 em	uma	 língua	 indígena	 e/ou	 em	 língua	 portuguesa	 (IBGE,	 2012,	 p.	 71).	 No	
Amazonas,	 Estado	 do	 Brasil	 que	 comporta	 aproximadamente	 138	 terras	 indígenas	 (IBGE,	
2012,	p.192-196),	as	narrativas	orais	das	lendas	e	mitos	das	culturas	indígenas	são	registradas	
desde	os	relatos	e	crônicas	dos	primeiros	viajantes,	bem	como	dos	etnólogos	e	linguistas.		
das	primeiras	narrativas	literárias	que	reinventam	parte	das	culturas	indígenas	e	que	inserem	
personagens	 indígenas	 na	 ação	 surge	 no	 poema	 épico	Muhuraida,	 escrito	 em	 1785,	 pelo	
soldado	português	Henrique	 João	Wilkens,	que	narra	o	descimento	do	povo	muhra	para	a	
cidade	de	Ega,	após	anos	de	guerra	entre	eles	e	o	europeu.		
São	 também	 indígenas	 parte	 dos	 personagens	 do	 livro	 Simá:	 romance	 histórico	 do	 Alto	
Amazonas,	publicado	em	1857	pelo	brasileiro	nordestino	Lourenço	da	Silva	Araújo	Amazonas,	
a	 respeito	da	rebelião	que	destruiu	não	apenas	as	povoações	de	Lamalonga,	Caboquena	e	
Bararoá	como	também	grande	parte	da	etnia	dos	manaós.		
Os	dois	textos	literários	tratam	poeticamente	de	processos	históricos	de	aculturação,	no	caso	
dos	muhra,	e	de	extermínio,	no	caso	dos	manaós,	dois	povos	indígenas	da	região	amazônica.	
Mais	recentemente,	autores	indígenas	têm	publicado	livros	sobre	o	universo	cultural	de	seus	
povos	e	desconstroem	ideias	convencionadas	a	respeito	do	comportamento	do	índio.		
Um	desses	textos	contesta	a	escrita	literária	do	narrador	branco	da	Muhuraida,	na	peça	de	
teatro	de	único	ato	intitulada	“Os	muhra	na	literatura,	arte	e	história”	(2004),	escrita	por	um	
grupo	de	estudantes	muhra	do	curso	de	Formação	de	Professores	Indígena	da	Universidade	
Federal	do	Amazonas	que	recria	parte	da	história	de	seu	povo,	agora	sob	o	olhar	do	índio.		
Diante	do	contexto	acima	descrito,	propomo-nos	a	discorrer	a	respeito	do	entrelaçamento	
histórico	e	 literário	do	poema	épico	e	do	 romance	para	a	 seguir	 apresentar	 a	 situação	de	
reconstrução	cultural	em	que	se	encontra	o	povo	muhra,	suas	lendas,	sua	língua	e	suas	terras.		
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Lenguas	indígenas	y	minorizados	en	Iberoamérica:	Desafíos	para	la	revitalización		lingüística	
a	propósito	del	Año	Internacional	de	Las	Lenguas	Indígenas	

	
Carla	Amorós	Negre		

(Departamento	de	Língua	Espanhola	
	Universidade	de	Salamanca)	

	
	

El	 año	 2019	 ha	 sido	 bautizado	 por	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 como	 Año	
Internacional	de	 las	 Lenguas	 Indígenas,	 una	 iniciativa	que	ha	 sido	acogida	 con	entusiasmo	
tanto	por	la	comunidad	científica	como	por	los	propios	pueblos	originarios,	dado	que	aporta	
visibilidad	a	las	lenguas,	culturas	y	tradiciones	indígenas	y	pone	de	relieve	la	importancia	de	
su	mantenimiento	para	el	equilibrio	ecolingüístico	del	planeta	y,	sobre	todo,	para	lograr	una	
mayor	equidad	y	justicia	social.	El	propósito	de	esta	contribución	es	llamar	la	atención	sobre	
la	vulnerabilidad	de	la	mayoría	de	lenguas	indígenas	de	Iberoamérica	y	reflexionar	sobre	el	
papel	 de	 sociolingüistas	 y	 antropólogos	 en	 el	 reto	 de	 concebir	 e	 implementar	 políticas	
lingüísticas	orientadas	 a	 lograr	bien	el	mantenimiento	bien	 la	 revitalización	de	 las	 lenguas	
originarias.			
	 Es	bien	sabido	que	la	hegemonía	de	las	lenguas	de	los	conquistadores-colonizadores,	
español	 y	 portugués,	 fundamentalmente,	 llevó	 aparejada	 la	 muerte	 y	 desplazamiento	 en	
diverso	grado	de	las	lenguas	amerindias	autóctonas.	Si	bien	desde	los	años	setenta	del	siglo	
XX,	en	el	marco	de	los	movimientos	de	reclamación	de	los	derechos	lingüísticos	aparecieron	
también	reivindicaciones	por	parte	y	en	favor	de	los	pueblos	amerindios	a	fin	de	aumentar	las	
funciones	y	espacios	comunicativos	de	sus	respectivas	lenguas	y	frenar	su	desaparición	(cfr.	
Phillipson	1992;	May	1999;	Zimmermann	1999;	Skutnabb-Kangas	2000),	queda	mucho	camino	
por	recorrer	para	evitar	la	estigmatización	y	discriminación	que	sufren	en	pleno	siglo	XXI	los	
hablantes	de	estas	lenguas.	En	todo	caso,	no	puede	olvidarse	que	para	frenar	los	procesos	de	
cambió	 lingüístico	 hacia	 las	 lenguas	 hegemónicas,	 las	 medidas	 de	 política	 y	 planificación	
lingüísticas	no	pueden	concebirse	al	margen	de	la	defensa	de	los	derechos	de	las	comunidades	
indígenas	en	los	ámbitos	político-económicos,	territoriales	y	sociales	(cfr.	Lluís	i	Vidal-Folch	y	
Cru	2007;		Sichra	ed.	2009;	Austin	y	Sallabank	2011;	Coronel-Molina	y	McCarthy	eds.	2016).	
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Línguas	e	História(s)	de	Fronteira	

	
	

Isabel	Santos	
(Universidade	de	Coimbra)	

Cristina	dos	Santos	Pereira	Martins	
(Universidade	de	Coimbra)	

Isabel	Pereira		
(Universidade	de	Coimbra)	

	
	

Na	presente	comunicação	pretende-se	problematizar	a	interação	histórica	entre	a	definição	
da	fronteira	política	luso-espanhola	no	espaço	ibérico	e	a	delimitação	de	fronteiras	linguísticas	
nesse	mesmo	território.	Esta	interação	será	ilustrada	através	da	observação	de	três	realidades	
linguísticas	particulares:	o	mirandês,	variedades	galego-portuguesas	em	território	espanhol	e	
o	 barranquenho.	 	 Tratando-se,	 em	 todos	 os	 casos,	 de	 línguas	 ou	 de	 variedades	 que	 se	
encontram	 em	 situação	 de	 contacto	 linguístico,	 elas	 resultam,	 ainda	 assim,	 de	 processos	
históricos	 particulares.	 Se,	 em	 alguns	 casos	 estamos	 perante	 variedades	 autóctones	 que	
sobrevivem	 em	 áreas	 nas	 quais	 outras	 se	 tornaram	 hegemónicas,	 outros	 resultam	 de	
situações	 de	 mobilidade	 populacional	 ou	 de	 contacto	 reiterado	 e	 sistemático	 entre	 as	
populações	dos	dois	lados	da	fronteira.	
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Falar	cabo-verdiano	e	português:	
Educação	Bilingue	em	Cabo	Verde	e	na	diáspora	

	
Ana	Josefa	Cardoso	

CLUNL-FCSH	–	Universidade	Nova	de	Lisboa	
	
	

A	situação	 linguística	de	Cabo	Verde	é	marcada	pela	diglossia	provocada	pela	diferença	de	
estatuto	existente	entre	as	duas	línguas	em	presença.	Não	há	tradição	de	ensino	formal	da	
língua	materna	e	a	língua	da	educação	tem	sido	exclusivamente	o	português.	Duarte	(1998,	
215)	e	Pires	(2010,	149)	assegurarem	que	90%	das	crianças	em	idade	escolar	falam	português	
pela	 primeira	 vez	 quando	 ingressam	 na	 escola.	 A	 língua	 cabo-verdiana	 no	 contexto	
educacional	tem	sido	utilizada	apenas	como	um	recurso	para	apoiar	a	aprendizagem	da	língua	
portuguesa	(Monteiro,	2009),	pois	os	professores	dificilmente	conseguem	ensinar	português	
sem	recorrer	à	língua	materna.	
A	 Educação	 Bilingue	 é	 apontada	 como	 uma	 mais-valia	 para	 os	 contextos	 em	 que	 há	 diversidade	
linguística,	independentemente	do	estatuto	das	línguas	envolvidas.	As	suas	vantagens	são	sustentadas	
por	diversos	autores	(Bialystock,	2007,	2009,	García,	2010).		

As	experiências	educativas	que	incluem	o	crioulo	cabo-verdiano	resultam	de	projetos	a	prazo	
e	têm	sido	desenvolvidas	sobretudo	na	diáspora,	nomeadamente	em	Portugal	e	nos	Estados	
Unidos.	A	primeira	experiência	de	ensino	da	língua	materna,	oficialmente	reconhecida	pelo	
Ministério	da	Educação	de	Cabo	Verde,	com	crianças	do	ensino	básico,	teve	início	no	ano	letivo	
2013/2014.	
Nesta	apresentação	vamos	partilhar	duas	experiências	de	Educação	Bilingue	Cabo-verdiano	
/Português,	 uma	 realizada	 em	 Portugal	 e	 outra	 a	 decorrer	 em	 Cabo	 Verde.	 Esta	
experiência-piloto	em	Cabo	Verde	veio	 romper	 com	o	 ciclo	de	exclusividade	do	português	
como	única	língua	de	ensino.	
	
Palavras-chave:	língua	cabo-verdiana,	língua	portuguesa,	educação	bilingue	
Referências:	
Bialystok,	E.	2006.The	impact	of	bilingualism	on	language	and	literacy	development,	In	Bhatia,	
T.	K.	&	Ritchie,	W.C.		The	Handbook	of	Bilingualism.	Oxford:	Blackwell	Publishing.	Pp.	577-601.	 	



	 	 71	

De	Trancoso	à	Toscânia:	
portugueses	em	Itália	na	primeira	metade	de	Quatrocentos	

	
Rita	Costa	Gomes		

(Towson	University)	
	

	

É	mais	conhecida	a	presença	de	italianos	em	Portugal	no	século	XV	(sobretudo	mercadores,	
mas	não	só…)	do	que	a	presença	de	portugueses	em	Itália.	A	centúria	das	primeiras	viagens	
marítimas	atlânticas	dos	portugueses,	ao	longo	da	costa	ocidental	Africana	e	à	descoberta	das	
ilhas,	foi	também	um	tempo	de	abertura	e	viagens	em	direção	ao	resto	da	Europa.	A	atenção	
que	temos	dado	ao	primeiro	aspeto	deixa	um	pouco	no	esquecimento	o	segundo,	embora	
existam	entre	ambas	as	vertentes	múltiplas	relações.	A	partir	de	uma	coleção	excecional	de	
cartas	 que	 se	 conserva	 em	 dois	 arquivos	 florentinos,	 desvendaremos	 alguns	 aspetos	 da	
presença	de	portugueses	em	Florença	e	em	Pisa	na	primeira	metade	de	quatrocentos.	Foram	
eles	testemunhas	de	eventos	fundamentais	da	vida	Florentina,	como	a	construção	da	grande	
cúpula	da	catedral	ou	o	concílio	que	reuniu	Gregos	e	Latinos	para	a	reunificação	das	igrejas.	
Um	exemplo	em	especial	merecerá	a	nossa	atenção,	 ligando	a	vila	de	Trancoso	aos	meios	
monásticos	toscanos.	
	


