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Apresentação 

 

O CEI honra, com esta iniciativa, os seus compromissos com os espaços fronteiriços ao 
apostar num curso que prossegue os seguintes objetivos: 

 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; 

 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.); 

 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; 

 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. 

Adiantam-se os seguintes temas gerais para estruturar os debates: 

 Patrimónios, paisagens e desenvolvimento local; 
 Dinâmicas socioeconómicas em diferentes contextos territoriais; 
 Políticas públicas, cooperação e desenvolvimento. 

 
 

Coordenação 
Rui Jacinto, María Isabel Martín Jiménez  
 
Organização 
Centro de Estudos Ibéricos 
 
Contactos 
Ana Proença (ana.proenca@cei.pt) 
Sofia Martins (sofia.martins@cei.pt) 
Telefone: (+351) 271220212  
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Programa Geral 

 

 

N. B.: Horário de Portugal (menos 4 horas em Brasília) 
 
 
1 de julho  
 
12.15 horas – Abertura 
 

12.30 – 13.30 horas – 1. Estrela. A Serra da Beira 
   (Trabalho de campo; Documentário) 

 
14.00 horas - Patrimónios, paisagens e desenvolvimento local 

 Moderação: Lúcio Cunha (Univ. Coimbra) 
 
16.30 horas – Políticas públicas, cooperação e desenvolvimento  

Moderação: Valentín Cabero Diéguez (Univ. Salamanca) 
 
19.00 horas - Apresentação do livro: As Novas Geografias dos Países de Língua Portuguesa. 

Conhecimento, Cooperação e Desenvolvimento. Coleção Iberografias, Nº 38 
 

19.30 – 20.30 horas – 2. Raia Central. Fronteira e Património 
  (Trabalho de campo; Documentário) 

 
 

2 de julho  
 
14.00 horas - Dinâmicas socioeconómicas em diferentes contextos territoriais. Espaço rural e 

produção agrícola 
Moderação: María Isabel Martín Jiménez (Univ. Salamanca) 

 
16.00 horas - Dinâmicas socioeconómicas em diferentes contextos territoriais. Cidade e 

património urbano 
Moderação: António Pedro Pita (Univ. Coimbra) 
 

18.00 horas - As Novas Geografias dos Países de Língua Portuguesa (Fórum) 
Moderação: Rui Jacinto (CEGOT; Centro de Estudos Ibéricos) 

 
19.30 horas - Encerramento 
 

20.00 – 21.00 horas – 3. Paisagens de além-fronteira. Campo Charro 
  (Trabalho de campo; Doumentário) 
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Programa 

 

Comunicações 

 

 

 

N. B.: Horário de Portugal (menos 4 horas em Brasília) 
 
 

1 de julho  

 

12.15 horas – Abertura 

 

12.30 – 13.30 horas – 1. Estrela. A Serra da Beira 

   (Trabalho de campo; Documentário) 

 

14.00 horas - Patrimónios, paisagens e desenvolvimento local 

 Moderação: Lúcio Cunha (Univ. Coimbra) 

 

. Natureza e processo de ocupação do Rio Grande do Sul: um resgate a partir da 
toponímia - Dirce Maria Antunes Suertegaray (Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul -UFRGS/BR); Rui Jacinto (CEGOT - CEI/PT), Inocêncio de Oliveira 
Borges Neto (UFPB/BR) 

. Os diferentes processos por trás do nome dos lugares - Leila de Oliveira Lima Araújo 
(Universidade Federal Fluminense. Grupo de Pesquisa ETHOS: Geografia Política, 
Ética, Gênero e Sexualidade) 

. A Geografia da Amazônia na obra de Samuel Benchimol - Hellen Caroline de Jesus 
Braga; Paola Verri de Santana; José Aldemir de Oliveira (em Memória) 
(Universidade Federal do Amazonas) 

. Políticas Ambientais na Raia Divisória São Paulo-Paraná-Mato Grosso do Sul, Brasil: 
estudo das áreas potenciais para a criação de corredores ecológicos - Diogo 
Laércio Gonçalves (FCT/UNESP - Presidente Prudente, São Paulo, Brasil) 

. Gestão de resíduos sólidos em Portugal, Brasil e nos PALOP: em busca de subsídios 
para a qualidade ambiental e justiça histórica: a instalação de um fórum 
permanente de debates - Maria Madalena Ferreira e Lúcio Cunha (CEGOT -
Centro Estudos Geográficos e Organização do Território) 

 . A interdisciplinaridade como transformação social e sustentável o filtro de água de 

balde plástico - Vera Lúcia de Almeida (Centro Educacional São Lucas); Luma Damon de 

Oliveira Melo; Ayrton Sena Oliveira Barros; Débora Oliveira Maia; Jaíne Damasceno dos 

Santos; Cleide Pereira da Silva 
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 . Reutilização de latas de tintas como geração de renda e transformação social em 

porto velho/ro. - Vera Lúcia de Almeida (Centro Educacional São Lucas); Lucas Ramos 

da Silva; Rodrigo Rodrigues Marinho 

. Dinâmica da paisagem na microbacia do Córrego Lago, Cerrado goiano, Brasil - Lucas 
Ferreira Rodrigues (Universidade Federal de Catalão) 

. Análise da paisagem e possibilidade de uso para políticas públicas ambientais no 
semiárido brasileiro - Bartolomeu Israel de Souza; Juan Diego Lourenço de 
Mendonça; Marcos Leonardo Ferreira dos Santos; Lukas Barbosa Veiga de Melo 
(Grupo de Estudos do Semiárido, Departamento de Geociências, Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa/PB, Brasil) 

. A paisagem sonora no ambiente rural e urbano: quando o som esboça um olhar e, o 
olhar, um som da paisagem - Rosário Santana (Instituto Politécnico da Guarda); 
Helena Santana (Universidade de Aveiro) 

 

 

 

16.30 horas – Políticas públicas, cooperação e desenvolvimento  

Moderação: Valentín Cabero Diéguez (Univ. Salamanca) 

 

. A tentativa de extermínio do território do Contestado e o massacre continuado do 
patrimônio e da população tradicional: negação, invisibilidade, silêncio e políticas 
públicas antiterritoriais, em Santa Catarina, Brasil - Nilson Cesar Fraga 
(Universidade Estadual de Londrina) 

. Aspectos do novo cangaço no Brasil: contributos desde o Maranhão - Ronaldo Barros 
Sodré e José Sampaio de Mattos Júnior (Universidade Estadual do Maranhão) 

. Resistência, Persistência e Sobrevivência Indígena: a Aldeia da Ponte, do povo 
Tapeba, no município de Caucaia, Ceará – Brasil - Karinne Wendy Santos de 
Menezes (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

. A geografia das casas prisionais - Giampietro Mazza e Nicola Fresu (Università degli 
Studi di Sassari; Università degli Studi di Sassari) 

. Memória: reflexões sobre as narrativas da questão racial no Brasil - Ana Júlia França 
Monteiro (Centro de Estudos  Sociais - Universidade de Coimbra) 

. A importância dos relatos de memórias para a reinterpretação social, política e 
econômica dos processos históricos: o caso das mulheres portuguesas que 
acompanharam os seus maridos nas guerras coloniais africanas - Thaís de Oliveira 
Queiroz (Universidade de Coimbra) 

. Políticas Públicas Educacionais: quais desafios para o desenvolvimento e 
transformação da realidade brasileira? - Nadja Fonseca da Silva (Universidade 
Federal do Maranhão) 

. Qualidade da Educação e Indicadores Sociais do Maranhão: um diálogo necessário - 
Ana Lúcia Cunha Duarte (Universidade Estadual do Maranhão – UEMA) 
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. A formação inventiva de professores de história: percursos de formativos no âmbito 
do pibid da universidade federal fluminense (2014-2018) - Priscila Artte Rosa 
Nascimento (Universidade Federal Fluminense) 

.Trabalho de campo como prática de ensino de Geografia no Monte Guararapes, 
Região Metropolitana do Recife, Pernambuco, Brasil - Daniel Vater de Almeida 
(Universidade Federal de Pernambuco) 

. Ética e estética no ambiente escolar: as competências socioemocionais no ensino de 
Geografia - Débora Santana de Oliveira (ETHOS/Geografia/UFF) 

. Brasil: polarizações antipolíticas e democracia encurralada - Francisco José Araújo 
(Universidade Estadual do Maranhão – UEMA) 

 

 

19.00 horas - Apresentação do livro: As Novas Geografias dos Países de Língua 
Portuguesa. Conhecimento, Cooperação e Desenvolvimento. Coleção 
Iberografias, Nº 38. 

 

19.30 – 20.30 horas – 2. Raia Central. Fronteira e Património 

  (Trabalho de campo; Documentário) 

 
 

 

2 de julho  

 

14.00 horas - Dinâmicas socioeconómicas em diferentes contextos territoriais. Espaço 
rural e produção agrícola 

Moderação: María Isabel Martín Jiménez (Univ. Salamanca) 

 

. A Calha do Rio Amazonas: dos Tupaius ao Agronegócio - Messias Modesto dos Passos 
(UNESP, campus de Presidente Prudente/Sp-Brasil) 

. Transpondo águas e vidas: as Vilas Produtivas Rurais e a transposição do Rio São 
Francisco, Brasil - Ana Paula Novais Pires Koga (Universidade Federal de Catalão) 

. Aquacultura como uma contribuição prática na minimização da pobreza em 
Moçambique- Jubeda Cambe e Nicole dos Muchangos (Universiti Teknologi 
Petronas & Universidade de Aveiro) 

. A dinâmica territorial Maranhense: as estratégias de desenvolvimento e suas 
implicações no campo maranhense a partir de 1970 - Igor Breno de Sousa; Jose 
Sampaio de Mattos Junior (Universidade Estadual do Maranhão) 

. A relevância da agricultura urbana e os desafios para integrá-la às políticas públicas: 
os casos de Álvares Machado, Araçatuba, Barretos e Presidente Prudente - SP – 
BR - Antonio Nivaldo Hespanhol; Claudinei da Silva Pereira; Jânio Gomes do 
Carmo; João Lucas Grassi; Rosangela Aparecida de Medeiros Hespanhol 
(Faculdade de Ciências e Tecnologia – UNESP) 
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. Alimentação segura a partir de horta sustentável com reutilização de pneus usados 
em comunidades vulneráveis - Taiana dos Santos Carvalho (Centro Educacional São 
Lucas) ); Vivian de Almeida Torres; Vera Lúcia de Almeida; Pedro Henrique Carvalho Brazil; 

Lívia Ferreira das Neves 

. A produção de alimentos na escala local: a horticultura em Álvares Machado – SP, 
Brasil. - Rosangela Ap. de Medeiros Hespanhol; Antonio Nivaldo Hespanhol 
(Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP de Pres. Prudente) 

 

 

16.00 horas - Dinâmicas socioeconómicas em diferentes contextos territoriais. Cidade 
e património urbano 

Moderação: António Pedro Pita (Univ. Coimbra) 

 

. Da necessidade de um Observatório para o Património Mundial Português - Joana 
Capela de Campos e Norberto Santos (Pós-doutoranda CEGOT-UC; IHC – NOVA-
FCSH e (2) CEGOT-UC) 

. Patrimônio histórico e ensino da história local em Cabo Frio: políticas de 
patrimonialização e ensino para o património - André Luiz Garrido Barbosa 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ) 

. O património cultural como ferramenta estratégica para o desenvolvimento local - 
Claudia Carente, Manuela Delrio, Giampietro Mazza (ED/UA - Universidad de 
Alicante, DiSSUF – Università di Sassari, DUMAS – Università di Sassari) 

. A Princesa de Portugal Joana de Áustria; da Outra Corte à criação do Mosteiro das 
Descalças Reais, como centro espiritual e político das Mulheres Habsburgo, 
durante a União Ibérica - Pedro Manuel Tavares (Centro de História de Arte e 
Investigação Artística CHAIA/UÉ)  

. Políticas públicas e a gestão de cidades climaticamente sustentáveis no contexto das 
mudanças ambientais globais: considerações sobre as cidades brasileiras- Aline 
Pascoalino (Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP) 

. A Cidade Nova ancorada ao Complexo Industrial de Sines - Ana Filipa de Brito Soares 
Costa Oliveira (Universidade de Évora - CICS.NOVA.UÉvora) 

. As transformações do espaço público no entorno do Museu do Amanhã e sua 
contribuição ao turismo urbano - Renata Maria Ribeiro, Ana Clara Ribeiro de 
Sousa (UNESP - Universidade Estadual Paulista) 

. Ecos de Sevilha na paisagem urbana de Viseu (1927-1933) (1927-1933) - Luís da Silva 
Fernandes (Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas 
Públicas (GOVCOPP), da Universidade de Aveiro) 

. O Discurso da Paisagem Urbana: Entre a estética da periferia e a ética territorial - Ivaldo Lima 
(Universidade Federal Fluminense) 

. Cidade, arte e literatura: fragmentos sobre Fortaleza - José Borzacchiello da Silva 
(Universidade Federal do Ceará-UFC/Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro - PUC Rio) 

 

18.00 horas - As Novas Geografias dos Países de Língua Portuguesa (Fórum) 
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Moderação: Rui Jacinto (CEGOT; Centro de Estudos Ibéricos) 

 

19.30 horas - Encerramento 

 

20.00 – 21.00 horas – 3. Paisagens de além-fronteira. Campo Charro 

  (Trabalho de campo; Documentário) 
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Patrimónios, paisagens e desenvolvimento local 

 
. Natureza e processo de ocupação do Rio Grande do Sul: um resgate a partir da toponímia - 

Dirce Maria Antunes Suertegaray (Universidade Federal do Rio Grande do Sul -
UFRGS/BR); Rui Jacinto (CEGOT - CEI/PT), Inocêncio de Oliveira Borges Neto (UFPB/BR) 

. Os diferentes processos por trás do nome dos lugares - Leila de Oliveira Lima Araújo 
(Universidade Federal Fluminense. Grupo de Pesquisa ETHOS: Geografia Política, Ética, 
Gênero e Sexualidade) 

. A Geografia da Amazônia na obra de Samuel Benchimol - Hellen Caroline de Jesus Braga; 
Paola Verri de Santana; José Aldemir de Oliveira (em Memória) (Universidade Federal do 
Amazonas) 

. Políticas Ambientais na Raia Divisória São Paulo-Paraná-Mato Grosso do Sul, Brasil: estudo 

das áreas potenciais para a criação de corredores ecológicos - Diogo Laércio Gonçalves 

(FCT/UNESP - Presidente Prudente, São Paulo, Brasil) 

. Gestão de resíduos sólidos em Portugal, Brasil e nos PALOP: em busca de subsídios para a 
qualidade ambiental e justiça histórica: a instalação de um fórum permanente de 
debates - Maria Madalena Ferreira e Lúcio Cunha (CEGOT -Centro Estudos Geográficos e 
Organização do Território) 

 . A interdisciplinaridade como transformação social e sustentável o filtro de água de balde 
plástico - Vera Lúcia de Almeida (Centro Educacional São Lucas); Luma Damon de 
Oliveira Melo; Ayrton Sena Oliveira Barros; Débora Oliveira Maia; Jaíne Damasceno dos 
Santos; Cleide Pereira da Silva 

. Reutilização de latas de tintas como geração de renda e transformação social em porto 

velho/ro. - Vera Lúcia de Almeida (Centro Educacional São Lucas); Lucas Ramos da Silva; 

Rodrigo Rodrigues Marinho 

. Dinâmica da paisagem na microbacia do Córrego Lago, Cerrado goiano, Brasil - Lucas Ferreira 
Rodrigues (Universidade Federal de Catalão) 

. Análise da paisagem e possibilidade de uso para políticas públicas ambientais no semiárido 
brasileiro - Bartolomeu Israel de Souza; Juan Diego Lourenço de Mendonça; Marcos 
Leonardo Ferreira dos Santos; Lukas Barbosa Veiga de Melo (Grupo de Estudos do 
Semiárido, Departamento de Geociências, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João 
Pessoa/PB, Brasil) 

. A paisagem sonora no ambiente rural e urbano: quando o som esboça um olhar e, o olhar, 
um som da paisagem - Rosário Santana (Instituto Politécnico da Guarda); Helena 
Santana (Universidade de Aveiro) 

 

 
 

Políticas públicas, cooperação e desenvolvimento 

 
. A tentativa de extermínio do território do Contestado e o massacre continuado do patrimônio 

e da população tradicional: negação, invisibilidade, silêncio e políticas públicas 
antiterritoriais, em Santa Catarina, Brasil - Nilson Cesar Fraga (Universidade Estadual de 
Londrina) 
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. Aspectos do novo cangaço no Brasil: contributos desde o Maranhão - Ronaldo Barros Sodré e 
José Sampaio de Mattos Júnior (Universidade Estadual do Maranhão) 

. Resistência, Persistência e Sobrevivência Indígena: a Aldeia da Ponte, do povo Tapeba, no 
município de Caucaia, Ceará – Brasil - Karinne Wendy Santos de Menezes (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul) 

. A geografia das casas prisionais - Giampietro Mazza e Nicola Fresu (Università degli Studi di 
Sassari; Università degli Studi di Sassari) 

. Memória: reflexões sobre as narrativas da questão racial no Brasil - Ana Júlia França Monteiro 
(Centro de Estudos Sociais - Universidade de Coimbra) 

. A importância dos relatos de memórias para a reinterpretação social, política e econômica 
dos processos históricos: o caso das mulheres portuguesas que acompanharam os seus 
maridos nas guerras coloniais africanas - Thaís de Oliveira Queiroz (Universidade de 
Coimbra) 

. Políticas Públicas Educacionais: quais desafios para o desenvolvimento e transformação da 
realidade brasileira? - Nadja Fonseca da Silva (Universidade Federal do Maranhão) 

. Qualidade da Educação e Indicadores Sociais do Maranhão: um diálogo necessário - Ana Lúcia 
Cunha Duarte (Universidade Estadual do Maranhão – UEMA) 

. A formação inventiva de professores de história: percursos de formativos no âmbito do pibid 
da universidade federal fluminense (2014-2018) - Priscila Artte Rosa Nascimento 
(Universidade Federal Fluminense) 

. Trabalho de campo como prática de ensino de Geografia no Monte Guararapes, Região 
Metropolitana do Recife, Pernambuco, Brasil - Daniel Vater de Almeida (Universidade 
Federal de Pernambuco) 

. Ética e estética no ambiente escolar: as competências socioemocionais no ensino de 
Geografia - Débora Santana de Oliveira (ETHOS/Geografia/UFF) 

. Brasil: polarizações antipolíticas e democracia encurralada - Francisco José Araújo 
(Universidade Estadual do Maranhão – UEMA) 

 
 

 

Dinâmicas socioeconómicas em diferentes contextos territoriais. Espaço 
rural e produção agrícola 

 
. A Calha do Rio Amazonas: dos Tupaius ao Agronegócio - Messias Modesto dos Passos (UNESP, 

campus de Presidente Prudente/Sp-Brasil) 

. Transpondo águas e vidas: as Vilas Produtivas Rurais e a transposição do Rio São Francisco, 
Brasil - Ana Paula Novais Pires Koga (Universidade Federal de Catalão) 

. Aquacultura como uma contribuição prática na minimização da pobreza em Moçambique- 
Jubeda Cambe e Nicole dos Muchangos (Universiti Teknologi Petronas & Universidade 
de Aveiro) 

. A dinâmica territorial Maranhense: as estratégias de desenvolvimento e suas implicações no 
campo maranhense a partir de 1970 - Igor Breno de Sousa; Jose Sampaio de Mattos 
Junior (Universidade Estadual do Maranhão) 

. A relevância da agricultura urbana e os desafios para integrá-la às políticas públicas: os casos 
de Álvares Machado, Araçatuba, Barretos e Presidente Prudente - SP – BR - Antonio 
Nivaldo Hespanhol; Claudinei da Silva Pereira; Jânio Gomes do Carmo; João Lucas Grassi; 
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Rosangela Aparecida de Medeiros Hespanhol (Faculdade de Ciências e Tecnologia – 
UNESP) 

. Alimentação segura a partir de horta sustentável com reutilização de pneus usados em 
comunidades vulneráveis - Taiana dos Santos Carvalho (Centro Educacional São Lucas); 
Vivian de Almeida Torres; Vera Lúcia de Almeida; Pedro Henrique Carvalho Brazil; Lívia 
Ferreira das Neves 

. A produção de alimentos na escala local: a horticultura em Álvares Machado – SP, Brasil. - 
Rosangela Ap. de Medeiros Hespanhol; Antonio Nivaldo Hespanhol (Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da UNESP de Pres. Prudente) 

 

 

Dinâmicas socioeconómicas em diferentes contextos territoriais. Cidade 
e património 

 
. Da necessidade de um Observatório para o Património Mundial Português - Joana Capela de 

Campos e Norberto Santos (Pós-doutoranda CEGOT-UC; IHC – NOVA-FCSH e (2) CEGOT-
UC) 

. Patrimônio histórico e ensino da história local em Cabo Frio: políticas de patrimonialização e 
ensino para o património - André Luiz Garrido Barbosa (Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro – UERJ) 

. O património cultural como ferramenta estratégica para o desenvolvimento local - Claudia 
Carente, Manuela Delrio, Giampietro Mazza (ED/UA - Universidad de Alicante, DiSSUF – 
Università di Sassari, DUMAS – Università di Sassari) 

. A Princesa de Portugal Joana de Áustria; da Outra Corte à criação do Mosteiro das Descalças 
Reais, como centro espiritual e político das Mulheres Habsburgo, durante a União 
Ibérica - Pedro Manuel Tavares (Centro de História de Arte e Investigação Artística 
CHAIA/UÉ)  

. Políticas públicas e a gestão de cidades climaticamente sustentáveis no contexto das 
mudanças ambientais globais: considerações sobre as cidades brasileiras- Aline 
Pascoalino (Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP) 

. A Cidade Nova ancorada ao Complexo Industrial de Sines - Ana Filipa de Brito Soares Costa 
Oliveira (Universidade de Évora - CICS.NOVA.UÉvora) 

. As transformações do espaço público no entorno do Museu do Amanhã e sua contribuição ao 
turismo urbano - Renata Maria Ribeiro, Ana Clara Ribeiro de Sousa (UNESP - 
Universidade Estadual Paulista) 

. Ecos de Sevilha na paisagem urbana de Viseu (1927-1933) (1927-1933) - Luís da Silva 
Fernandes (Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas 
Públicas (GOVCOPP), da Universidade de Aveiro) 

. O Discurso da Paisagem Urbana: Entre a estética da periferia e a ética territorial - Ivaldo Lima 
(Universidade Federal Fluminense/Niterói/Rio de Janeiro/Brasil) 

. Cidade, arte e literatura: fragmentos sobre Fortaleza - José Borzacchiello da Silva 
(Universidade Federal do Ceará-UFC/Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 
PUC Rio) 
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Natureza e processo de ocupação do Rio Grande do Sul: um resgate a partir da toponímia 

 
Dirce Maria Antunes Suertegaray 

dircesuerte@gmail.com  
UFRGS/BR 
Rui Jacinto 

CEI/PT 
Inocencio de Oliveira Borges Neto 

UFPB/BR 
 

Na constituição deste texto toma-se como referência a toponímia relativa aos nomes de 
cidades que compõe o estado do Rio Grande do Sul (RS)/Brasil com o objetivo de resgatar, pela 
nominação local, as características da natureza em relação com a ocupação desse estado. 
Toponímia, tem origem do grego. Topos significa lugar e ónoma corresponde a nome. Segundo 
o dicionário Houassis toponímia é a “parte da onomástica que estuda os nomes próprios de 
lugares; lista, relação de topónimos; estudo etimológico e/ou histórico sobre os topônimos 
(Compreende diversas subdivisões, como cromónimos, limnónimos, eremónimos, 
potamónimos; livro (ou outro suporte) que contém tal relação ou estudo”. Para Dick 1990, 
p.16, toponímia pode ser entendida como “um imenso complexo línguo-cultural, em que os 
dados das demais ciências se interseccionam necessariamente e, não, exclusivamente” (DICK, 
1990b, p. 16). É uma disciplina ligada aos estudos linguísticos que estuda o nome dos lugares 
no que se refere a motivação e ao significado dessas denominações. Neste texto não será feito 
uma análise no campo da linguística, trata-se de, a partir da toponímia refletir sobre a 
formação do espaço geográfico enfatizando a designação dos lugares e a intrínseca relação 
deste processo com as características naturais e de ocupação populacional. Para realizar este 
ensaio, o procedimento inicial foi, com base no conjunto dos municípios que compõe o estado 
do RS, selecionar aqueles cujo nome está associado a aspectos relativos à natureza e a 
ocupação territorial. Essas denominações em muitos dos casos tem origem associada as 
populações indígenas, que originalmente ocuparam esse espaço. Após esta seleção   
procedeu-se a identificação do significado da palavra associado as características naturais e 
dados referentes ao processo de ocupação destas terras, em diferentes fases do processo, de 
colonização/ocupação. De posse dessas informações é proposta uma classificação das cidades 
considerando nomes de lugares que remetem para a matriz primordial e qualitativos 
identitários, ou seja, relacionados ao modo incipiente de formação do povoamento primitivo, 
e, um segundo grupo associado as condições naturais particularidades e especificidades locais 
destacadas. Na continuidade, com base nas coordenadas geográficas de cada uma das cidades 
foi elaborado o mapa de distribuição destas cidades, tomando como referência os mapas de: 
relevo, vegetação e divisão regional do estado, além do resgate de alguns dos trajetos que 
expressam a história econômica do Rio Grande do Sul. O produto desta espacialização 
expressa, além das características naturais, o processo de ocupação do Rio Grande do Sul, 
explicitando, pelas denominações encontradas, áreas de ocupação indígena registrado em 
nomes preservados até a atualidade. Da mesma forma a ocupação espanhola-portuguesa 
quando da constituição do território brasileiro ao sul e, posteriormente o processo de 
ocupação vinculado sobretudo a migração alemã e italiana nesta parcela de território. Um 
estudo a partir da toponímia, como é comum em outras áreas do conhecimento a exemplo da 
história e da linguística, constitui um caminho, entre outros, de desencadear um processo de 
aprendizagem que permita resgatar, dimensões da análise geográfica como, a realidade 
inseparável entre natureza e sociedade, o processo histórico como procedimento de 
compreensão do espaço geográfico, sobretudo como o evidenciado nesta breve pesquisa, os 
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conflitos territoriais no que se refere a posse da natureza e dos seus recursos, demonstrados 
na originária denominação dos lugares. 
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A Toponímia ao estudar o signo toponímico, que é um signo linguístico, identifica e indica o 

espaço geográfico. Normalmente, a nomeação de topônimos carece da impressão sensorial 

e/ou sentimental do momento de denominação dos acidentes geográficos e lugares. Desde a 

Antiguidade, estudiosos procuram definir a natureza das palavras - signo linguístico. No 

entanto, até nossos dias, a questão quanto a definição dos signos continua indefinida. Para 

vários autores, o signo resulta em fundamentos diferentes, uma substância sensível, uma 

representação da realidade que nos ajuda a entender o mundo. Ao analisarmos 

geograficamente certos lugares não podemos prescindir o significado de seus nomes. 

Entendemos que o homem estabelece conexão consigo mesmo, com os seus interlocutores e a 

realidade local, por meio do topônimo, ao atribuir o real significado do nome dado aos lugares. 

Assim sendo, os nomes dos lugares podem fornecer elementos esclarecedores sobre sua 

geohistória política, econômica e sociocultural. Particularmente, o estudo procura analisar a 

intencionalidade por trás do nome de lugares que de certa forma, traduzem tamanho, a saber: 

Gávea Pequena, Pequena África Carioca, Portugal Pequeno etc. localizados nas cidades do Rio 

de Janeiro e Niterói, RJ, Brasil. Neles, observamos a presença de referências geográficas, 

sociais, culturais e também a incidência de fatores ideológicos, que como tal, permeiam ou 

dirigem a memória, a vivência, o imaginário do grupo social e todas as implicações de seu 

discurso. 
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Interpretar a Amazônia tem sido um desafio, dificuldade que se impõe quase sempre em 

decorrência da extensão territorial que ultrapassa os limites do território brasileiro. A 

dimensão territorial traz consigo, de um lado, a extensa floresta e a grande bacia hidrográfica 

e, de outro, as histórias, as crenças e os costumes, que não são únicos, mas específicos, 

caracterizando a região não apenas pela rica biodiversidade, mas pelo acúmulo de tempos em 

espaços sobrepostos, que a caracteriza pela sociodiversidade.  

Os acontecimentos no Brasil e no mundo refletiram na Amazônia, direta e indiretamente no 

modo como a sociedade produz espaço. A produção e a apropriação surgem como misturas de 

diversos povos que adentram à região em virtude dos processos econômicos, ou outro motivo, 

que os trouxeram em busca de melhores condições de vida e outras motivações que 

determinam o seu fazer e refazer-se. Nesse processo, recebe influência dos povos que já se 

faziam presentes, e há trocas de costumes, mas o que vale destacar em toda a história, é o 

fazer parte do construto cultural amazônico. 

Diferentes intelectuais descrevem esses episódios ocorridos na Amazônia e que se espraiam 

pela vasta região da floresta e dos rios, das montanhas e das planícies. Há inquietações 

partindo de agentes externos e dos participantes dos processos amazônidas. São intelectuais 

que buscaram e outros que hoje buscam compreender essa região, sendo, de fato, figuras que 

valem a pena interpretá-las e valorizá-las sem perder a capacidade da crítica, visando 

compreender seus escritos inseridos nas histórias de cada tempo e como estão 

contextualizados e participam dos processos. 

Ainda são escassos os estudos feitos sobre e a partir da Amazônia. Nesse sentido, a presente 

pesquisa visa contribuir para o pensamento geográfico a partir de um autor amazônico, 

mesmo não sendo um geógrafo, mas com uma obra com vários traços geográficos e com 

escritos que apresentam preocupações com a Amazônia. Esse autor com relevante 

participação nos processos de produção política e econômica, como Professor Emérito da 

Universidade Federal do Amazonas, escritor de diversas obras e empresário chama-se Samuel 

Isaac Benchimol, cujos escritos influenciaram muitas vezes as tomadas de decisões sobre o 

desenvolvimento da região e são referências para a interpretação da Amazônia, especialmente 

no último quarto do século XX. E por fim, destacaremos as influências da trajetória do autor 

nas obras por ele escritas, visando identificar no seu pensamento os traços que possam ser 

caracterizados como geográficos com ênfase na categoria região. A sua obra é dedicada à 

Amazônia, sendo relevante para a formação do pensamento geográfico sobre a região, que 

abrange cerca de 60% do território brasileiro. 
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A presente comunicação é resultado de uma pesquisa em nível de doutorado em geografia 

que tem como objetivo central, realizar um estudo sobre a cobertura vegetal na Raia Divisória 

São Paulo-Paraná-Mato Grosso do Sul, área de contato entre três unidades de federação do 

território brasileiro, analisando os fragmentos florestais, APP e Reservas Legais, associados aos 

conflitos de uso e cobertura da terra, bem como as áreas atingidas por reservatórios artificias 

de usinas hidrelétricas nos rios Paraná e Paranapanema, indicando possíveis área potenciais 

para a criação de corredores ecológicos, tendo em vista as políticas ambientais prevista na 

legislação brasileira. A metodologia envolve o estudo da paisagem na perspectiva 

geossistêmica a partir do arcabouço teórico-metodológico do modelo GTP (Geossistema-

Território-Paisagem) proposto por Bertrand e do tripé geossistêmico composto por Potencial 

Ecológico + Exploração Biológica + Ação Antrópica, considerando o estudo global do meio 

ambiente a partir da geografia física. Além disso, a pesquisa recorre a literatura presente na 

ecologia, especificamente no modelo ecossistêmico e na ecologia da paisagem, para analisar o 

processo de fragmentação da mesma. Dentre as etapas de procedimentos de pesquisa, 

destaca-se: a) a revisão bibliográfica sobre a paisagem, geossistema, biogeografia,  ecologia da 

paisagem, fitossociologia, legislação ambiental e corredores ecológicos; b) cartografia da 

temática para a caracterização do potencial ecológico da área de estudo, utilizando bases 

cartográficas de órgãos oficias e os dados de uso e cobertura da terra da coleção 4.1 do 

projeto MapBiomas; c) trabalhos de campo com levantamentos fitossociológicos para analisar 

os fragmentos florestais distribuídos ao longo da Raia Divisória, por meio de fichas 

biogeográficas e pirâmides de vegetação. A partir dos dados produzidos, pretende-se 

sistematizar as informações por meio de tabelas, gráficos, quadros, mapas e pirâmides que 

irão compor a futura tese de doutorado, tendo como conclusão a indicação das possíveis áreas 

potenciais para a criação dos corredores ecológicos considerando as unidades da 

geossistêmicas ao longo da Raia Divisória, na transição dos biomas da Mata Atlântica-Cerrado 

(Savana). 
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Neste resumo, apresentamos uma sugestão para a criação de um Fórum Permanente de 

Debates (utilizando as TIC) com a função de reunir pesquisadores e profissionais para levantar 

o “estado da arte” relacionadas à gestão de Resíduos Sólidos Urbanos entre Portugal, Brasil e 

os PALOP (Países Africanos falantes da Língua Portuguesa). O objetivo será a troca de 

conhecimento cientifico, tecnologias, identificação de politicas publicas em cada país e 

capacitação em serviço. O fórum justifica-se em função dos avanços obtidos por Portugal após 

a sua integração à Comunidade Europeia e as estratégias utilizadas para superação do 

paradigma “lixeiras à céu aberto” e a instalação dos aterros controlados e centrais tecnologias 

de tratamento, coleta seletiva e ações educativas advindas do Plano Estratégico para os 

Resíduos Urbanos (PERSU, 1996), atualmente na versão PERSU +20; portanto, historicamente 

Portugal tem o que dizer aos demais neste quesito gestão de RSU entre outras áreas da gestão 

publica. Quanto aos procedimentos metodológicos, o projeto será desenvolvido em etapas; 

cada etapa será precedida e finalizada por uma web-conferencia, intercaladas por praticas em 

seus respectivos países: na primeira etapa (momento zero) será submetido ao orientador e ao 

CEGOT para apoio institucional e definição de equipe interna executora; na sequencia 

cadastramento das instituições e profissionais que atuam com resíduos sólidos, logística 

reversa, educação ambiental e economia circular e definição de uma agenda coletiva de 

atividades entre os membros do grupo de trabalho; na segunda etapa: a) realização de cursos 

on line com ênfase para planejamento participativo e gestão de resíduos sólidos, dando 

suporte teórico e metodológico para a realização de projetos pilotos em seus respectivos 

países; a terceira etapa: a) levantamento dos marcos regulatórios, politicas publicas, planos e 

projetos propostos em cada país participante; b) construção dos cenários atuais e 

compatibilização aos ODS , apontando avanços e retrocessos e respondendo, quem avançou e 

qual a qualidade das experiencias identificadas por cada participante; na quarta etapa 

apresentação dos relatórios parciais circunstanciados (de cada país) para avaliação entre os 

pares, com identificação das dificuldades comuns e sugestões na busca de soluções; na quinta 

etapa os relatórios parciais, serão transformados em um “manual de procedimentos” (produto 

final desejado) para subsidiar a replicação de projetos futuros para cada país participante ou 

outros. Tempo de realização três anos. Custos a definir. 

 

PALAVRAS CHAVES: Fórum, Gestão, Resíduos Sólidos, PALOP 
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Neste resumo apresenta-se o resultado de um projeto de pesquisa, realizado por alunos do 

curso de  graduação  de  engenharia  de  produção, biologia  e  nutrição,  do  Centro  

Educacional  São  Lucas e Universidade Federal Rural de Pernambuco,  localizados  na cidade  

de  Porto  Velho-RO e Recife - PE,  o  reaproveitamento  das  embalagens  plásticas  de  baldes  

de  margarina  e gordura utilizados e descartados pelas panificadoras, restaurantes e cozinhas 

industriais, para transforma- los  em filtros,  contribuindo  para  o  acesso  á água  potável  á  

comunidades  carentes  que  não  dispõem de recursos financeiros para a aquisição de água 

mineral ou filtros de barro e sequer os de alta tecnologia que dependem de energia elétrica. A 

pesquisa foi baseada em levantamento bibliográfico e em cases exitosos. O maior desafio 

dessa pesquisa foi encontrar parcerias para confecção das primeiras unidades e identificação 

de um processo de limpeza ideal e que custasse o mínimo possível para os “alunos 

fabricantes” e custo final  zero  para  as  famílias  beneficiadas.  Segundo o chefe da FAO (Food  

and Agriculture  Organization  –  ONU),  José  Graziano  da  Silva  (2018),  o  acesso  à  água  

potável e ao saneamento é indispensável  para  a  eliminação  da  pobreza. O filtro proporciona 

a solução de dois problemas, a não destinação para os lixões a céu aberto, depois, segurança 

de não contaminação para famílias carentes, principalmente as crianças.  O fabrico dos  filtros  

esta  inserido  dentro  do  ODS  6  e  a pratica acadêmica e pedagógica dos alunos reforça a 

importância de se trabalhar em redes atendendo a ideia de Economia Circular, através de 

ações transformadoras, porque só tem sentido estudar e aprender, se o conhecimento 

contribuir para melhorar, também, a sociedade ao nosso redor. 

 
 

 

1 Aluna de Graduação do curso de Engenharia de Produção – 6º Período –Centro Educacional São Lucas - Porto Velho-RO 
2 Aluna de Graduação do curso de Engenharia de Produção – 6º Período --  Centro Educacional São Lucas - Porto Velho-RO 
3 Aluno de Graduação do curso de Engenharia de Produção – 6º Período --  Centro Educacional São Lucas - Porto Velho-RO 
4 Aluna de Graduação do curso de Engenharia de Produção – 8º Período --  Centro Educacional São Lucas - Porto Velho-RO 
5 Aluna de Graduação do curso de Engenharia de Produção – 8º Período --  Centro Educacional São Lucas - Porto Velho-RO 
6 Aluna de Graduação do curso de Engenharia de Produção – 10º Período --  Centro Educacional São Lucas - Porto Velho-RO 
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Neste resumo apresenta-se o resultado de um projeto de pesquisa, realizado por alunos do 

curso de graduação de engenharia de  produção e administração,  do  Centro  Educacional  São  

Lucas,  localizado  na cidade  de  Porto  Velho-RO. O reaproveitamento das latas de tintas 

utilizadas e descartadas pelas construtoras, lojas de revenda e população em geral, para 

transforma-las em mini lojas, contribuindo para o  acesso  á uma fonte de renda, tanto para 

estudantes quanto pessoas carentes,  que  não  dispõem de recursos financeiros para se 

manterem. A pesquisa foi baseada em levantamento bibliográfico e em cases exitosos. O 

maior desafio dessa pesquisa foi encontrar parcerias para confecção das primeiras unidades e 

identificação  de  um  processo  de  limpeza  ideal  e  que  custasse  o  mínimo  possível  para  

os  “alunos fabricantes”  e  custo  acessível  para  as  pessoas interessadas e necessitadas.   

Segundo a ONU (2019), para se atingir níveis mais elevados de produtividade das economias 

por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um 

foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra, novos 

produtos e alternativas precisam surgir.  A mini loja proporciona a solução de dois problemas, 

a não destinação para os  lixões a  céu  aberto,  depois,  uma fonte de renda e trabalho para 

estudantes e pessoas que necessitam e não tem tempo disponível para trabalhos formais. A 

fabrico das mini lojas esta  inserido  dentro  do  ODS  8  e  a pratica acadêmica e pedagógica 

dos alunos reforça a importância de se trabalhar em redes atendendo a ideia de Economia 

Circular, através de ações transformadoras, porque só tem sentido estudar e aprender, se o 

conhecimento contribuir para melhorar, também, a sociedade ao nosso redor. 

1 Aluna de Graduação do curso de Engenharia de Produção – 6º Período – Centro Educacional São Lucas - Porto Velho-RO 
2Aluno de Graduação do curso de Administração – 8º Período -- Centro Educacional São Lucas - Porto Velho-RO 
3Aluno de Graduação do curso de Engenharia de Produção – 9º Período -- Centro Educacional São Lucas - Porto Velho-RO 
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Este artigo objetiva o estudo da dinâmica da paisagem na micro bacia Córrego Lagoa, situada 

no município de Ouvidor, estado de Goiás, Centro-Oeste do Brasil. Justifica-se esse estudo no 

fato de que a microbacia é responsável pelo abastecimento público do município de Ouvidor, 

entretanto, carece de estudos que alicercem o planejamento ambiental na microbacia. Esse 

estudo pautou-se, primeiramente, em um levantamento bibliográfico, utilizando autores como 

Ab’Sáber (2003), Carvalho (2008), Nimer (1979), Klink e Machado (2005), que falam sobre o 

Cerrado e suas produções hídricas; além de Pinto et al. (2017), Valente e Gomes (2015), nos 

estudos de hidrologia e bacias hidrográficas, e Bertrand (1968; 2004) que determina paisagem 

como uma combinação dinâmica de elementos físicos, na análise da paisagem entre o 

potencial natural e os usos econômicos. Os dados primários sobre a microbacia e a vazão do 

rio principal foram adquiridos através de coletas quinzenais de dados no período de setembro 

de 2018 a setembro de 2019. Os dados secundários que subsidiaram o potencial natural e a 

análise do uso da terra foram adquiridos na Agencia Nacional de Águas (ANA), Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET). Dessa forma, pôde-se analisar 

que, a microbacia está numa área, com variações de cotas altimétricas de 800 a 850m, que 

tem como dominante Latossolo vermelho distrófico e Cambissolo hapalico alumínico, e 

próxima a ela existem várias outras redes hidrográficas, além de dois períodos de maior e 

menor pluviosidade bem definidas por esta situado em ambiente de cerrado, e, apesar de 

estar numa área de Cerrado, considerado um hot spot da biodiversidade, mais da metade da 
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área do município corresponde a pratica de pastagens, um terço para vegetação primária, 

seguido de porções menos de usos como, silvicultura, mineração, agricultura, pivô, sendo o 

próprio perímetro urbano correspondente apenas de 0,7% deste espaço. Observou-se, 

também, um declínio abrupto das vazões na microbacia após período chuvoso, sem um 

declínio suave na curva do gráfico referente a vazão, o que reforça o fato de utilização 

inadequada da terra na microbacia. 
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A emergência mundial por ações de conservação e proteção de ambientes semiáridos, 

atrelado a prestação de serviços ecossistêmicos e objetivos do desenvolvimento sustentável 

da ONU, propiciou o uso de diversos bancos de dados de biodiversidade e técnicas de 

geoprocessamento para auxiliar as ações de planejamento e gestão pública ambiental, 

permitindo rápidas tomadas de decisão e baixo custo de execução. Neste sentido, este 

trabalho teve como objetivo avaliar a situação atual da cobertura vegetal na Bacia Hidrográfica 

do alto curso do rio Paraíba/Brasil e identificar áreas potenciais para direcionamento de 

políticas públicas nacionais e internacionais de biodiversidade e conservação. Essa bacia 

corresponde a área de maior importância para a geração de água para abastecimento público 

nessa parte do país, além de ser considerada uma das que apresentam relevância fundamental 

para a biodiversidade do bioma Caatinga. A vegetação da área foi mapeada e analisada por 

meio de técnicas de sensoriamento remoto, através do uso de imagens de satélite dos anos de 

1988, 1999 e 2017, e do índice de vegetação soil adjusted vegetation index (SAVI), além de 

validações realizadas por expedições em 73 pontos da bacia. Foram considerados para análise, 

informações sobre a biodiversidade da área, a presença de áreas protegidas e as principais 

ameaças a biodiversidade ainda existentes. Foram identificados na série histórica a existência 
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de quatro áreas que somam 1.529,61 km² e que ao longo das últimas três décadas apresentam 

bons índices de conservação da vegetação e possivelmente da biodiversidade. Nesse caso, foi 

possível identificar pontos favoráveis à criação de novas unidades de conservação e classes 

mais restritivas de proteção, no caso de áreas já protegidas oficialmente. Dentre as principais 

ameaças a biodiversidade encontrada dentro da área de estudo, tivemos a presença de caça, 

tráfico de animais, extração de madeira, queimadas e presença de processos de desertificação. 

Desta forma, este trabalho conseguiu identificar novas áreas com boa cobertura vegetal que 

permitem auxiliar no direcionamento de políticas públicas de biodiversidade e conservação, 

possibilitando desde a ampliação de áreas prioritárias para conservação já existentes na área 

de estudo à criação de novas áreas protegidas ou mesmo corredores ecológicos que permitem 

melhor conectividade e fluxo gênico para a fauna e a flora, com reflexos positivos diretos e 

indiretos para uma série de serviços ecossistêmicos. 
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A paisagem sonora, termo usado por R. Murray Schafer, é aquilo que designa um “ambiente 
sonoro”, o conjunto de sons que nos cercam. Agradáveis ou hostis, fortes ou fracos, 
percetíveis ou não, eles encontram-se presentes sem os podermos ignorar. Somos rodeados 
de sons que denominamos de naturais ou artificiais, sons que nos são facultados pelos 
elementos físicos presentes no meio ambiente e, que, mudam em função dos elementos que 
constituem a paisagem. Materiais ou imateriais, numa dialética que nos permite aferir da sua 
importância para o homem e para a demarcação destes universos em mutação, do som 
produzido pelos elementos materiais, aos sons dos animais ou aos sons provocados pelo 
homem, estes se encontram em constante renovação, face ao desenvolvimento construído e 
instituído.  
O património natural e paisagístico mudou e com ele se transformaram os sons que se ouvem 
e os sons que se geram. Foram-se também alterando as relações que se estabelecem entre o 
homem e a paisagem, e com o património nela contido. Não devemos esquecer que os 
patrimónios, sejam eles materiais e imateriais, desenham também eles as paisagens pelas 
componentes que concedem ao ouvinte e ao compositor, ao artesão e ao artista, ao intérprete 
e ao ouvinte, mostrando o que neles nasce e é passível de escuta.  
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Nesta comunicação pretendemos abordar a questão do património material e a sua relação 
com as paisagens sonoras que dele se desprendem. Delineando a partir das regiões, formas e 
lugares, ritmos e tempos que se descobrem em cada obra musical, ou não, a presença de 
determinados sons, tentaremos verificar como estes surgem na obra de arte contribuindo para 
o estudo da paisagem. Em exemplo, os sinos e os elementos reveladores de identidades 
materiais e imateriais que deles emanam.  
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Em meados de 2019, a região do Vale do Contestado, em Santa Catarina, no Sul do Brasil, vive, 
cem anos depois da Guerra do Contestado, o maior ataque ao seu patrimônio histórico 
material e imaterial. A paisagem regional do Vale do Contestado, passava a se chamar, Vale 
dos Imigrantes, tudo isso, dentro de um discurso vago de desenvolvimento regional e local, 
para as cidades e localidades do Contestado. 
Tão pobres como os caboclos e caboclas do Contestado, eram os imigrantes de pele branca 
que estavam ocupando as terras limpas deixadas pela expulsão e morte dos primeiros. Mas os 
que chegavam tinham como trunfo a política brasileira de branqueamento do país. Era um 
importante trunfo ser branco e de origem europeia, mesmo que pobres e, ou miseráveis. 
Todos e todas, pretos ou brancos, moravam em barracos indigentes e imundos no pós-guerra 
do Contestado, ambos reconstruíam suas vidas sobre o sangue que manchava todo o sertão 
sulista - os brancos expurgados do Velho Mundo, os pretos-caboclos expurgados da sua 
própria terra. Mas os pobres vindos da Europa tinham um trunfo que o povo caboclo não 
possuía – eram brancos, essa foi a grande diferença no processo de reterritorialização do 
Contestado, no Sul do Brasil. Estava nascendo um novo Contestado, não mais da pele cor do 
pinhão, mas da pele cor rósea de europeus expulsos de seus países por conta da falta de terra, 
de trabalho, da fome, da peste e da guerra. Eram todos e todas, irmãos e irmãs, no sofrimento, 
mas separados entre brancos e pretos. Nessas relações de muitas semelhanças e poucas 
convivências, as cores definiram a invisibilidade dos caboclos e lançaram luzes sobre os 
“europeus” – hoje o Contestado europeu brilha sobre os céus dessa América que luta pela sua 
descolonização. Em 04 de Julho, data tão simbólica na luta e resistência cabocla, mais uma 
lança “republicana do diabo” atinge sua alma, matando o Vale do Contestado e dando vivas a 
vitória final do Vale do Imigrantes, isso em uma terra de migrantes, onde todos e todas são 
migrantes, excetuando os indígenas, esses originários de fato aqui na terra Abya Yala - 
autodesignação dos povos originários do continente como contraponto a América, um 
expressão usada desde 1507, que significa Terra Madura, Terra Viva ou, mesmo, Terra em 
Florescimento. O massacre caboclo não se deu apenas sobre o corpo físico a partir do 
morticínio da guerra, também aconteceu no campo da cultura, quando a cultura europeia 
buscou, e ainda busca, isso a pouco mais de um século, encobrir a história e o modo de vida 
caboclo, mesmo que esses “europeus” se alimentem da mandioca, bebam chimarrão, comam 
a quirera, o virado de feijão ou outros alimentos da base do milho, da batata, do tomate, do 
pinhão e de outros alimentos que são, milenarmente, utilizados pelos povos de Abya Yala.   
O Contestado insiste em ser passado. O Contestado prefere o cheiro do mofo de uma epopeia 
de miseráveis que atravessaram o Atlântico e são brancos, a uma epopeia brasileira, que lhes 
dê lastro, ou um pertencimento real na terra manchada de sangue, que recebeu toda essa 
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gente expurgada “dazorópa”, como diriam os guerreiros caboclos e as guerreiras caboclas nos 
anos de guerra e resistência pelo direito de viver na sua terra ancestral. As elites, a burguesia e 
a população colonizada-europeizada regional, só vê o Contestado e os caboclos e as caboclas, 
como fatos exóticos e fotografias de um passado que não pode fazer parte da alma do lugar 
onde vivem – o Contestado existiu, mas não pode existir. O Contestado se resume assim: aqui 
tudo pertence aos que vieram da Europa e seus descendentes colonizados mentalmente, pois 
esse chão, tradicionalmente caboclo, é uma Europa iluminada pelos céus da América, sem que 
muitos entendem que esta América, se estende do Norte do Canadá até o Sul da Argentina.    
Tais mentalidades e desconhecimentos, assim como preconceitos, ficaram explícitos no dia 04 
de julho de 2019, na cidade de Catanduvas, em Santa Catarina, em Assembleia Geral 
Extraordinária da Instância de Governança Regional do Vale do Contestado, onde reuniram-se 
representantes das 50 cidades da região do Contestado para a escolha do novo nome do grupo 
turístico Vale do Contestado, para atualização do Mapa Turístico Brasileiro de 2019/2021. 
Conforme a ata da referida assembleia, outras nomenclaturas foram propostas para suprimir a 
denominação Vale do Contestado, a saber, Vale das Etnias, Encantos da Natureza, Vale dos 
Imigrantes, Caminho do Imigrante e Encantos do Oeste – já estava selada a eliminação da 
denominação Contestado de tal grupo. Em uma votação final de consenso, o grupo eliminou a 
Região Turística Vale do Contestado, passando a chamar-se Região Turística Vale dos 
Imigrantes (ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IGR DO VALE DO CONTESTADO, 
2019, p. 3).  
Por ironia ou deboche, consta na última linha da mencionada ata a seguinte frase: sem 
esquecermos do nosso querido contestado. Estava, desta forma, sepultada a existência do 
povo tradicional caboclo na sua própria terra e região geográfica – a Região do Contestado, 
território do genocídio caboclo promovido pela República, por Santa Catarina, pelo Paraná e 
pelas milícias contratadas pelos coronéis dos latifúndios regionais, agora entregue, 
definitivamente, aos descendentes de imigrantes europeus que reocuparam as terras caboclas 
depois do massacre do início do século XX.  
Mas o Contestado segue existindo e resistindo, pois a região é formada por uma população 
cabocla, cujas raízes mais distantes, aparecem em 1542, quando da passagem do explorador 
espanhol Cabeça de Vaca e, viverá alguns tempos depois, fazendo parte do movimento 
tropeirista, que se caracterizou com um dos maiores ciclos da economia e da formação 
territorial de longa duração do Brasil, isso desde final do século XVII, se estendendo até o 
século XX, quando da implantação da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande (EFSPRG), cujo 
Capital imperialista estadunidense foi responsável pelo extermínio do povo caboclo e, 
posteriormente, entregou suas terras para companhias de colonização que trouxeram sujeitos 
alemães e italianos de colônias sul-riograndeses e do litoral catarinense – mas há, ainda, a 
entrada de europeus da Alemanha, da Itália, da Polônia, da Ucrânia e de outros lugares do 
velho mundo, que adquirirão, as terras manchadas do sangue caboclo.  
O presente trabalho objetiva demonstrar e analisar os estereótipos desenvolvimentistas 
regionais sobre os descendentes de cultura cabocla da região do Contestado que se mantem 
secularmente sobre este território cultural, cuja última ação se deu em 04 de julho de 2019, 
com a mudança de nome da governança regional do Vale do Contestado, passando a se 
chamar Vale dos Imigrantes, fortalecendo, assim, o trade turístico vinculado a colonização 
europeia catarinense e sulista, em detrimento a outros grupos existentes, tais como 
caboclos/as da Serra Acima, pescadores/as tradicionais, indígenas etc., dando prioridade aos 
primeiros apontados.  
Há que se considerar o processo histórico que se inicia com o genocídio do povo caboclo do 
Contestado, durante a Guerra do Contestado (1912-1916), passando pela recolonização das 
suas terras por colonos de ascendência branca-europeia e europeus natos e, desde pelo 
menos 1930, pela negação da existência desse povo, assim como a perseguição e expulsão dos 
sobreviventes da guerra, chegando aos dias atuais com a inviabilidade dessas gentes que, em 
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alguns casos, não chega a servir como mão de obra barata para as indústrias, agroindústrias, 
agricultura de plantation etc. 
 A parca mão de obra barata admitida das cidades mais caboclas da região do Contestado 
(Matos Costa, Calmon, Timbó Grande, Lebon Régis – Trombudo do Contestado -, e até mesmo 
dentre os pobres de Caçador), trabalham, geralmente, no plantation de pinus, na colheita da 
cebola, de maça, de alho e tomate, porém, há um certo preconceito em relação a mão de obra 
para colheita na região, tanto que muitos fazendeiros e empresas buscam mão de obra barata 
no Paraná e Mato Grosso do Sul, incluindo indígenas deste último estado.  
Há um discurso regional sobre os caboclos e as caboclas serem vagabundos/as e 
preguiçosos/as para o trabalho. Isso demonstra que faltou, nesse longo período de pouco mais 
de cem anos desde o fim da Guerra do Contestado, políticas públicas que amenizassem essa 
relação e gerassem condições para que a população cabocla fosse inserida regionalmente. A 
permanência da retórica de que o colono de ascendência europeia é trabalhador e de que o 
povo caboclo é preguiçoso, manteve os últimos enterrados na marginalização regional, sem 
acesso à terra, ao trabalho tecnificado e digno e, mesmo, ao ensino médio e técnico, 
principalmente o superior, onde poucos descendentes de caboclos e caboclas estão nas 
poucas faculdades privadas regionais. 
A pequena burguesia e a elites regionais, na sua maioria, não aceitam a cultura cabocla, muito 
menos os movimentos e ações culturais voltados para valorização e ressignificação 
socioterritorial cabocla. Mas há pequenos grupos lutando regionalmente para a valorização e o 
espaço do povo tradicionalmente caboclo nessa região catarinense. Não se duvida que a 
invisibilidade tenha sido imposta pela perseguição aos caboclos e caboclas e, em virtude disso, 
a cultura tenha sido silenciada em quase todo o território cultural caboclo por mais de cem 
anos, principalmente, desde que suas terras foram dadas em concessão às companhias 
colonizadoras e, primeiramente, para a construtora da EFSPRG. Nesse sentido, o Contestado 
Caboclo segue clamando por justiça social, principalmente no que tange ao direito à terra que 
lhes foi usurpada, garantindo, desta forma, o direito à vida sobre suas terras ancestrais. 
Antes do extermínio do Vale do Contestado como “produto” turístico catarinense, a Santa 
Catarina Turismo S/A (SANTUR) assim o aclamava no seu site oficial: "a região do Vale do 
Contestado foi palco de um dos maiores conflitos sociais da história do país. A Guerra do 
Contestado (1912-1916) colocou de lados opostos os camponeses e o Governo Federal da 
época, resultando em confrontos sangrentos que levaram a vida de mais de 5 mil pessoas. A 
memória da guerra encontra-se preservada em museus, monumentos, sítios históricos e 
espaços de peregrinação religiosa, principalmente nos municípios de Caçador, Irani, Fraiburgo, 
Curitibanos e Canoinhas" (SANTUR, GUIA DE TURISMO, VALE DO CONTESTADO, 2019, s/p.). 
A ainda pouco conhecida Guerra do Contestado, um dos maiores conflitos socioterritoriais da 
América Latina, buscou eliminar toda a população tradicional cabocla da região, abrindo 
espaço para a recolonização a partir da entrada de imigrantes de origem europeia, 
inicialmente alemães e italianos e, na sequência, de eslavos. Mas, passados pouco mais de cem 
anos dessa guerra, há numerosos caboclos e caboclas que seguem lutando pelo direito à terra 
ocupada por seus ancestrais. Muitos desses, vivem na periferia das pequenas cidades do 
Contestado, outros são explorados nos latifúndios e, alguns, estão acampando ou assentados e 
ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e, por conta disso, essa 
região possui os mais baixos índices de desenvolvimento humano de Santa Catarina, ou menos 
do Brasil, pois o índice de pobreza nos municípios da região varia entre 20 e 48% da população 
residente (FRAGA, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 e 2019). 
Para Seyferth (2002, p. 120), a imigração europeia estava naturalizada no debate sobre a 
colonização e nele, negros e mestiços (aqui se pode incluir o povo caboclo), livres ou escravos, 
só eventualmente surgem como atores sociais descartáveis sob um argumento simplista – o do 
indireto restabelecimento do tráfico. Os alvos de um imaginado processo civilizatório 
conduzido pelos europeus (p.138). Porém, Renk (1991) defende que a introdução de valores 
externos deu aos caboclos duas opções: adaptar-se ou ficar excluída. Mas adaptar-se seria 
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desestruturar o modo de vida secular da população, esbarrando ainda no descompasso criado 
entre o habitus da população e as estruturas econômicas introduzidas com a colonização 
(RENK, 1991). Às companhias, interessava a venda da terra às pessoas de boa qualidade como 
uma forma de obter lucros, o que exigiu a seleção de compradores e a retirada de pessoas ou 
grupos que pudessem comprometer o empreendimento, exigindo a posse da terra, por 
exemplo.  
Desde a chegada de levas de imigrantes europeus, que a região do Contestado caboclo segue 
clamando por justiça social, principalmente no que tange ao direito à terra que lhes foi 
usurpada, garantindo, desta forma, o direito à vida sobre suas terras ancestrais. 
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O cangaço, fenômeno de banditismo social que instaurou a desordem na Região Nordeste do 
Brasil entre meados do século XIX e início do século XX, ainda hoje sustenta o imaginário 
popular e tem traços marcantes na identidade e cultura da Região. Os cangaceiros, como 
ficaram conhecidos os membros dos grupos, contestavam as questões sociais e fundiárias da 
época e acabaram por instalar um poder paralelo de enfrentamento através da prática de 
crimes diversos (roubos, assaltos, saques entre outros), principalmente sobre as pessoas mais 
abastadas. 
Hodiernamente, as práticas criminosas de arrombamentos e explosões a caixas eletrônicos de 
instituições bancárias, públicas e privadas em pequenas e médias cidades brasileiras, tem 
recebido a denominação de “novo cangaço”. A adjetivação do cangaço “moderno” trás muito 
mais diferenças do que semelhanças.  A atuação de grupos fortemente armados que praticam 
roubos a numerários, tem a finalidade de capitalizar recursos para outras atividades, tais 
como: agiotagem, lavagem de dinheiro, financiamento de campanhas eleitorais, tráfico de 
drogas e armas. A sua abrangência espacial se faz presente em todas as regiões do país, 
mesmo nos estados mais desenvolvidos economicamente. 
Nesse trabalho, fazemos um estudo do novo cangaço no estado do Maranhão, a partir da 
sistematização de notícias de jornais e estatísticas sobre os crimes praticados nessa 
modalidade, fazemos uma análise da atuação desses grupos (modus operandi, distribuição 
geográfica). Em quase uma década, foram registrados uma média de quase 40 casos apenas 
nesse estado. Os grupos apresentam uma sofisticada rede logística, armas de ponta e um 
detalhado planejamento de suas ações, levando-os a lograr êxito na maioria das vezes. Ao 
final, sugere-se garantir mais políticas que assegurem o papel do Estado e a segurança, não 
somente do sistema bancário, mas de toda a população. 
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O Povo Tapeba encontra-se presente no município de Caucaia, no estado do Ceará-Brasil, 
divide-se em 17 aldeias distribuídas em diferentes distritos, principalmente na área urbana do 
município. Destaca-se nesse estudo a Aldeia da Ponte, que tem os limites da Área de Proteção 
Ambiental do Estuário do Rio Ceará - Rio Maranguapinho, uma unidade de conservação de uso 
sustentável, sobreposta em seu território. Segundo a Adelco (2019) eles possuem uma área 
reivindicada de 5.294 hectares e tem uma população de aproximadamente 8.000 habitantes. 

Este estudo objetiva discutir as problemáticas ambientais, territoriais e institucionais, assim 
como a insustentabilidade da área de proteção ambiental. Enfatiza-se também a incoerência 
da superposição de territórios nesta área analisada e as deficiências da gestão da unidade de 
conservação. Em fevereiro e agosto/2019 foram realizados trabalhos de campo com o Povo 
Tapeba e com as lideranças da Aldeia da Ponte, as reuniões aconteceram na comunidade da 
Ponte, também foram realizados percursos fluviais. 

Os modos de viver dos povos originários apontam uma sustentabilidade ambiental, mas que 
no caso do povo Tapeba, especificamente na Aldeia da Ponte, indicam uma (in) 
sustentabilidade. Entre as problemáticas vivenciadas por essa população indígena podemos 
citar as carências de infraestrutura, saneamento básico, a ineficiência da coleta de lixo, 
habitações em áreas de manguezais, que consideradas insalubre.  

Os trabalhos de campo realizados indicaram que os níveis de poluição nos rios Ceará e Rio 
Maranguapinho impedem que os moradores da Aldeia da Ponte realizem as atividades 
pesqueiras em seu território, sendo necessário se deslocar quilômetros a jusante do rio para 
conseguir pescar, esta atividade é a sua principal fonte de sustento. Além disto, os Tapebas 
ainda lutam pela regularização fundiária de seu território indígena. 
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O estudo destina-se a analisar o estado da estrutura interna das prisões italianas, como estas 
se adaptam ao recluso e de que forma as diferentes culturas presentes interagem entre si. A 
análise pretende partir do estudo da geografia externa, ou seja, da identificação dos territórios 
nos quais a construção das estruturas prisionais ocorre, até à geografia interna, orientada para 
um estudo antropológico e social das mesmas estruturas, bem como para a distribuição das 
pessoas nos seus ambientes e nos relacionamentos de poder que se manifestam. 
Para tal, o estudo recorre a uma abordagem interdisciplinar, de natureza certamente 
inovadora, caracterizada pela fusão de duas áreas aparentemente distantes: geografia e 
direito. A primeira aborda o estudo da relação homem-ambiente em um determinado espaço, 
a segunda expressa a necessidade de regular essa conexão. Apesar dos métodos do estudo 
serem diametralmente opostos, eles orientam-se para o mesmo fim: analisar a dinâmica que 
ocorre nas relações humanas contextualizadas em lugares definidos. 
O objetivo do artigo em exposição é, portanto, demonstrar essa correlação na pesquisa 
mencionada. 
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A presente comunicação tem por objetivo trazer a discussão de construção de memória no 
âmbito da formação da questão racial e do Movimento Negro no Brasil. O foco é abordar da 
construção das narrativas que moldaram o que costumava ser entendido como uma narrativa 
hegemônica e que, através da resistência e afirmação do Movimento Negro, começou a 
mudar. Através desse contexto, pretende-se explorar as dinâmicas entre o movimento negro e 
os governos, os “heróis” construídos pela sociedade, pelos governos e pelo próprio movimento 
negro e as narrativas construídas pelas principais correntes históricas e teóricas. Como elas se 
tornaram o poder “hegemônico” dentro de seus contextos e o fato de que, ainda assim, não 
são capazes de abarcar a realidade completa de um coletivo. 
Observa-se, hoje, desigualdades sociais intensas no Brasil e o diálogo apenas recentemente 
começou a chegar na sociedade geral. Desde o final da escravidão não houve política de 
integração da população recém-livre e, sem educação formal, ela ficou relegada a trabalhos 
não especializados, explorações e continuaram a perpetuar sua condição à margem da 
sociedade. A política de “integração” era baseada no embranquecimento da população através 
de incentivos para europeus virem ao país, no início do século XX e que o Brasil, por ser uma 
“democracia racial” teria essa questão resolvida com o tempo. Paralela a essa narrativa 
hegemônica, diversas iniciativas como o Teatro Experimental do Negro, a Frente Negra 
Brasileira, o Movimento Negro Unificado e, a nível transnacional, os congressos de cultura 
negra das américas, buscavam resgatar a memória e cultura da população afro, bem como 
promover ações para reparar o dano que o apagamento da ideologia de uma democracia racial 
trazia. 
Nesse sentido, questiona-se: por que algumas memórias resistem e outras são esquecidas? 
Quão precisas são essas memórias? Seriam a verdade e a precisão elementos cruciais para 
construir a história de forma crítica e imparcial (ou mesmo se a imparcialidade é 
verdadeiramente possível)? E, mais importante, como esse contexto conseguiu abrir espaço 
para a promoção de mudanças sociais para a população negra no Brasil? Essas e outras 
reflexões serão exploradas nessa comunicação, utilizando como pano de fundo os debates 
sobre democracia racial, a construção de políticas antirracistas e o trabalho social há muito 
promovido pelos articuladores do(s) movimento(s) negro brasileiro durante o último século.  
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O presente artigo tem como objetivo abordar a importância dos relatos de memórias para a 

construção de uma nova interpretação dos fatos históricos, sociais e econômicos na literatura 

acadêmica. Por meio da análise do discurso das mulheres que acompanharam os seus maridos 

nas guerras de independência de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, foi possível observar 

que os relatos orais denotam perspectivas pouco analisadas na literatura sobre o tema, tais 

como a relevância das mulheres nos conflitos, as diferenças de classe social dos militares 

lusitanos no cenário bélico e as relações políticas, raciais e socioeconômicas entre portugueses 

e africanos. Como fontes primárias, foram utilizados 21 depoimentos da obra “África no 

Feminino”, de Margarida Calafate Ribeiro (2007), e três relatos orais expostos no 

documentário “Mulheres nas Guerras Coloniais Portuguesas” (Monteiro; Queiroz, 2019). O 

fato dessas memórias revelarem tópicos ainda pouco estudados ou mesmo excluídos da 

literatura denota a necessidade de se inserir nos trabalhos acadêmicos as percepções dos 

diversos atores que vivenciaram, de maneira ativa, os processos históricos a serem 

escrutinizados. A exclusão de grupos considerados marginalizados, tais como as mulheres dos 

militares que participaram dos confrontos na África, faz com que parte da história não seja 

contada e que análises sociais e políticas importantes sobre o período sejam esquecidas ou 

mesmo distorcidas na sua edificação. Para mitigar o risco de se incorrer a uma hermenêutica 

parcial, que invisibiliza as complexidades dos objetos a serem trabalhados, tem-se como 

alterativa o aprofundamento de estudos críticos, imersivos e holísticos, que se se mostrem 

conectados o mais próximo possível à realidade. Ao adotar as bases epistemológicas de um 

mainstream acadêmico sem questioná-lo ou sem ampliar a sua racionalidade empírica, o 

pesquisador perde a oportunidade de reinterpretar sua investigação e de contribuir de 

maneira efetiva para o desenvolvimento do seu campo de estudo. É fundamental diversificar o 

escopo de análise das Ciências Sociais na contemporaneidade, e entre outros fatores, a 

inclusão consistente de relatos de memórias apresenta-se como um instrumento que tem o 

potencial de auxiliar significativamente esse processo. 
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Este trabalho tem por objetivo analisar os desafios das políticas públicas educacionais para o 
desenvolvimento brasileiro. Compreende-se que as políticas públicas são a totalidade de 
ações, metas e planos que os governos traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o 
interesse público. É certo “que as ações que os dirigentes públicos (os governantes ou os 
tomadores de decisões) selecionam (suas prioridades) são aquelas que eles entendem serem 
as demandas ou expectativas da sociedade”. (CALDAS, 2008, p. 05). A Constituição Federal de 
1988 estabeleceu no art. 227 que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. (BRASIL, 1988). 
Dentre os diversos programas criados, tem-se o Projovem Urbano, FIES, o PROUNI e o 
PRONATEC com o foco na reinserção de jovens da faixa etária de 18 a 29 anos no âmbito 
escolar, dando a oportunidade para que possam finalizar o Ensino Fundamental (BRASIL, 
2008). Os programas educacionais implantados no Brasil nas duas últimas décadas tiveram 
como objetivo atender o mercado que exige, cada vez mais, trabalhadores qualificados, com 
alta especialidade científica e tecnológica. O Brasil e 191 países-membros assinaram o pacto se 
comprometendo com a sustentabilidade do planeta, bem como uma melhoria da qualidade 
com a participação da sociedade em busca de um mundo melhor, mais justo e sustentável, 
tanto no que se refere às questões ambientais quanto às sociais. Para que isso aconteça 
efetivamente é necessário que o trabalhador tenha conhecimento da tecnologia, da ciência e 
dos processos necessários em sua produção. Neste sentido, faz-se necessário constituir o 
chamado “Ciclo da Política Pública” (Policy Cycle) (AGUM, RISCADO, MENEZES, 2015, p. 23), 
para se estabelecer um norte do processo dinâmico de adoção de ações públicas. 
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Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa sobre Expansão e Avaliação dos cursos de 
formação de professores para a educação básica no Maranhão. Foi apoiada pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Maranhão 
(FAPEMA). O objetivo principal foi analisar a política de expansão dos cursos de licenciatura do 
Maranhão pós Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), a partir dos 
indicadores de qualidade do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). A 
literatura dessa política indica que a avaliação tem potencial de promover a qualidade da 
educação, novos modos e mecanismos de gestão nas IES e proporcionar desenvolvimento 
social, elevando os indicadores de desenvolvimento do Maranhão. Destaca-se que, esse 
estudo pautou sua investigação na expansão dos cursos de formação de professores para a 
educação básica, e em sua relação com a qualidade. Outro fio condutor foi a relação entre os 
indicadores de qualidade e os indicadores sociais do Maranhão, como renda familiar, 
escolaridade e emprego. Resulta daí certo consenso quanto à importância do estreitamento 
do diálogo entre educação de qualidade com equidade, acesso e permanência e as políticas 
públicas. Neste sentido, o estudo envolveu todos os cursos de licenciatura ofertados no 
Maranhão com estudantes avaliados no Enade, no período de 2005 a 2017. O Enade é 
realizado trienalmente por cada área de conhecimento. A escolha se justifica por duas razões 
(i) a despeito de serem todos cursos ofertados no Maranhão, acolhem estudantes com perfil 
socioeconômico distinto: (ii) entre 2005-2017 as Instituições de Educação Superior (IES) se 
expandiram de forma exponencial, principalmente, na oferta de cursos de formação de 
professores, de maneira que esta escolha pôde viabilizar também a identificação de 
peculiaridades da expansão da educação superior – e, por conseguinte, do processo de 
desenvolvimento do estado do Maranhão.  

 
Palavras-chave: Indicadores de Qualidade; Formação de Professores; Desenvolvimento Social 
do Maranhão. 
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O presente trabalho propõe uma reflexão acerca da experiência de formativa de licenciandos 

de História numa escola pública estadual do estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 2014 a 

2018, a partir do desenvolvimento do PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência- pelo curso de História da Universidade Federal Fluminense.  

Situando o PIBID no contexto das tensões e disputas pelos modelos de professor a formar, 

refletimos acerca do ofício do professor de História e sua lugaridade, compreendendo que o 

programa relaciona-se às políticas públicas de indução ao magistério, atrelando a elevação da 

qualidade da formação inicial dos professores, valorização do magistério e mobilização dos 

professores da Educação Básica como co-formadores em diálogo com a universidade, 

pretendendo assegurar a formação universitária associada à espistemologia da prática. Temos 

nos dedicado a compreender os processos de profissionalização e identificação docente em 

diálogo com os licenciandos que participaram do PIBID e que narram o vivido através dos seus 

memoriais de formação, circunscrevendo o trabalho no contexto da pesquisa autobiográfica 

que tem nos possibilitado identificar o contexto de interpretação e tradução das políticas 

formativas oficiais pelos sujeitos que as praticam no cotidiano das escolas. Consideramos que 

o movimento do PIBID de pesquisa e a produção de material didático alternativos configuram-

se um movimento contra-hegemônico que se caracteriza pela explicitação da urgência em se 

aproximar dos sujeitos aprendentes, na tentativa de que os mesmos construam sentidos a 

respeito dos conteúdos trabalhados em sala de aula a partir do estabelecimento de uma 

relação dialógica, contribuindo para a apresentação de uma outra História, que se circunscreve 

a partir das narrativas excluídas dos currículo mínimo, do livro didático, da História oficial que 

silencia e invisibiliza. E esse saberfazer reinventa a docência. Em tempos de sucateamento e 

desqualificação da escola pública, a formação proposta pelo PIBID é a possibilidade de 

realização de um projeto dialógico, da parceria entre universidade e escola, da valorização da 

profissão docente e nos desafia a concebê-la como um ambiente formador potente, 

(re)significado, para além de local de transmissão de conteúdos, de precarização, violência, 

ausência. 
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Tal proposta de comunicação consiste numa tentativa de reflexão acerca dos saberes 

geográficos quando da formação docente em Geografia. Os trabalhos de campo, tão presentes 

na Ciência Geográfica desde sua gênese na Grécia Antiga (LENCIONI, 2007), permanecem 

indispensáveis, tanto no que tange à formação do professor de Geografia, como na Ciência 

Geográfica como um todo, na atualidade. Nesse aspecto, a presente comunicação constitui 

conhecimento acerca de um trabalho de campo realizado com uma turma de Estágio 

Supervisionado em Geografia (Prática de ensino de Geografia), cuja qual fui docente no 

segundo semestre de 2019 (2019.2). O trabalho de campo consiste numa prática em minhas 

turmas de estágio supervisionado em Geografia, pois permite a compreensão e importância 

das aulas-campo na educação básica, ou seja, o exercício das aulas de Geografia fora da sala de 

aula, a saber, aulas de Geografia extra-muros da escola. O trabalho de campo nas aulas de 

Geografia nos ensinos fundamental e médio são primordiais para o exercício da cidadania, 

valorização dos sujeitos como produtores do conhecimento e espaço geográfico, bem como 

um exercício pedagógico de valorização conceitual do estudo da Paisagem (BRASIL, 1996, 

2016). O Monte Guararapes, acrópole histórica, palco da batalha de expulsão dos holandeses 

do Brasil em 1649, atualmente constitui o Parque Nacional dos Guararapes. Localiza-se na 

Região Metropolitana do Recife, no município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, 

Brasil. O Parque foi criado através do decreto federal nº 68527 de 19/4/1971, sob guarda do 

exército brasileiro. A importância do Monte Guararapes como aula-campo de Geografia é 

justamente a valorização de sua Paisagem a partir de uma visão panorâmica privilegiada da 

Região Metropolitana do Recife. A partir do conceito de Paisagem (SANTOS, 1996); (TUAN, 

2015), foi possível, dentro de uma aula de Geografia, fora da sala de aula e extra-muros, a 

discussão e reflexão, a partir das materialidades visíveis e evidentes, contextualizarmos temas 

como: Conurbação, Região Metropolitana, Rede de Transportes, Geomorfologia urbana 

(altimetria/topografia), movimento de Rotação da Terra (movimento aparente do Sol), pontos 

cardeais (localização a partir das vivências dos sujeitos) segregação, favelização, dentre outros. 

Para a efetivação deste trabalho de campo, realizamos planejamento prévio que consistiu em 

agendamento de visita ao parque, revisão teórica de conceitos e autores/as a serem 

abordados durante a aula, coleta de dados e recursos cartográficos necessários, além de 

discussão didático-pedagógica valorizando e priorizando o tempo de aula. Como avaliação, 

realizamos um relatório de campo, apresentado em sala de aula, posteriormente, valorizando, 

sobretudo o conceito de Paisagem, sob a forma de imagens produzidas pelos/as 

licenciandos/as, amparados pelo estudo da Geofotografia.    
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Neste trabalho, propõe-se uma reflexão acerca da relação entre ética e geografia no ambiente 

escolar. Para tanto, as atividades consideradas inserem-se no campo de estudos emergente e 

crítico das Geografias Emocionais. Por meio deste novo horizonte epistemológico, vislumbra-

se um entendimento outro para que o conhecimento geográfico inclua as emoções como 

variáveis fundamentais na construção do mundo em que vivemos. Assim, as Geografias 

Emocionais exigem o acionamento de valores éticos para que as emocionalidades possam 

contribuir, de modo eficaz, para uma prática escolar efetivamente humanista. Deste modo, 

adotamos o conceito de empatia - emoção moral, que possibilita aos indivíduos 

compreenderem e compartilharem estados ou situações emocionais de outras pessoas - como 

estruturador do conjunto das atividades desenvolvidas no âmbito deste trabalho. Assim, 

propusemos e desenvolvemos a oficina didático-pedagógica junto axs estudantes do Ensino 

fundamental II, no ambiente da Escola Municipal Olga Benário Prestes, localizada em Macaé, 

Rio de Janeiro/Brasil, no período de agosto a novembro de 2019. Priorizando estimular nxs 

estudantes a capacidade prático-sensível de perceber a experiência subjetiva do outro e 

expressar ética e esteticamente essa percepção por meio da empatia, foram propostas e 

desenvolvidas atividades pedagógicas divididas em dois eixos: i) socioemocional: visando à 

aplicação de exercícios práticos-reflexivos e ii) artístico: visando à produção e à realização de 

ensaio fotográfico. Por seu turno, tais atividades objetivaram reconhecer: i) o outro como 

substância e não como atributo; ii) como um ser pleno e não apenas definido por um de seus 

possíveis predicados ou segmentos; iii) a condição dos corpos de negrxs no espaço escolar 

desespartilhando-o de sua prisão adjetivista e objetivista por meio da visibilização do 

reconhecimento do valor das produções dxs negrxs para o enriquecimento do patrimônio 

artístico e científico mundial nos diferentes períodos históricos; iv) e contribuir para a efetiva 

elevação da autoestima de negros e negras. Considerando que as emoções inscrevem-se em 

algum lugar geográfico e reverberam por meio do mundo real e de pessoais reais, não nos 

restam dúvidas do quanto o aporte das Geografias Emocionais aplicado ao âmbito escolar 

contribuirá para desenvolver nxs estudantes, dentre outras possibilidades, a capacidade de 

“Outrar-se” indispensável à realização do ser humano em comunhão. 
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Após o primeiro governo civil eleito por eleições diretas, em 1990, o Executivo do Estado 
brasileiro viveu o período Janus, um corpo com uma cabeça de duas faces. Os sucessivos 
governos do PSDB e do PT é que melhor caracterizam esse momento, ao estabelecerem uma 
polarização acentuada artificial do ponto de vista ideológico e extrema enquanto projeto de 
perpetuação no poder. Esse modelo PSDB-PT estancou o avanço e concretização de uma pauta 
de radicalização democrática que vinha desde os governos militares e que impulsionou a 
Constituinte que formatou a Constituição de 1988. A polarização atual é parte desse processo 
e recorre ao mesmo modelo, porém, substitui as etiquetas de confrontação entre neoliberais 
vs. esquerda por direita vs. esquerda. Sendo que não se trata de divergências pautadas em 
projetos propriamente políticos, mas de projetos estritamente de poder. Este trabalho analisa 
esse processo de polarização de conteúdos antipolíticos e extremamente moralista que veio se 
constituído a partir de 1990 e as consequências dele decorrentes. Toma-se como base 
empírica as políticas (policy) dos governos de Fernando Henrique, Lula e Dilma e as pregações 
partidárias produzidas no âmbito desses mandatos. Tem-se como objetivo dar relevo e 
identificação ao conteúdo antipolítico desse modelo de polarização que tem predominado no 
sistema político brasileiro e as suas possíveis consequências na democracia. 
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Dinâmicas socioeconómicas em diferentes contextos 

territoriais.  
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O subdesenvolvimento não se improvisa; é obra de séculos!  
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No debate acadêmico e político a preservação das florestas na Amazônia tem alta relevância 

para proteção do clima e da biodiversidade. Em níveis nacional e local a expectativa está no 

desenvolvimento econômico. O que se observa na Amazônia de hoje é o aumento da tensão e 

da concorrência capitalista por mercados e, consequentemente, pela apropriação e uso dos 

recursos naturais, influenciando o acirramento do desmatamento e de conflitos 

socioambientais. Nesse artigo, o nosso objetivo maior é apresentar alguns fragmentos da geo-

história da Amazônia, a partir de um recorte geográfico muito complexo: a Calha do rio 

Amazonas, que abrange os municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. A escolha 

da Calha do rio Amazonas, para uma análise geo-histórica, se justifica, primeiramente, pela 

"longa história sem história", ou seja, pelos primeiros contatos dos europeus com as 

populações nativas e, também, "pelo tempo curto de uma integração recente e rápida no 

modelo de produção capitalista" a partir da década de 1990, com a chegada de agricultores 

capitalizados voltado para o cultivo de grãos, em especial, a soja e o arroz. Até então, a 

paisagem nessa região era dominada por comunidades que tinham por base a agricultura 

familiar e outras às margens dos rios, denominadas de comunidades ribeirinhas. A região do 

baixo Amazonas, viveu um período de conflitos muito intensos entre as Missões Jesuíticas, que 

ganharam grande relevância com a chegada do Padre Antônio Vieira, em 1671 e a política que 

resultou na expulsão da Companhia de Jesus, arquitetada pelo Marquês de Pombal e 

executada, notadamente, pelo irmão deste, o governador do Grão Pará e Maranhão, 

Mendonça Furtado. Podemos afirmar que a formação sócio espacial da Calha do rio Amazonas, 

passou por diversos ciclos, destacadamente o da Borracha: 1870-1912. Dentre os vários ciclos 

de pouca, quase-nenhuma sustentabilidade, destacamos o projeto de Henri Ford, com a 

fundação de Fordândia (1928) e de Belterra (1934) e a implantação e falência da TECEJUTA. A 

dinâmica territorial/transformações paisagísticas, ocorridas na Calha do rio Amazonas, 

motivadas pela chegada dos sojicultores, é analisada a partir das nossas observações de 

campo, da análise das imagens Landsat TM e de consultas bibliográficas. Os dados oficiais 

divulgados anualmente pelo INPE demonstram que, mesmo apresentando queda nas taxas 

desde a da última década, o desmatamento ainda é preocupante na Amazônia Legal. O que 
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não parece razoável é que uma região tão peculiar em termos ambientais e de formação de 

sua sociedade tenha que se adaptar, continuamente, aos ditames do mercado internacional. Já 

foi assim na época do ciclo da borracha e mais recentemente com a elevada aceitação de 

madeira nobre no exterior. O mito de que a região era despovoada e dispunha de recursos 

infinitos justificou o direcionamento de migrantes para a região (nordestinos refugiados da 

grande seca de 1915; assentados rurais da região Sul na década de 1970; trabalhadores para as 

obras dos projetos federais dos PNDs e do Polamazônia). Houve o crescimento de cidades, 

vilas, fazendas e estruturas produtivas, agora conectadas também por estradas, e a 

reestruturação da antiga rede urbana de padrão dendrítico (baseada nos rios), expandindo a 

cidade de Santarém em dois principais vetores: o rio e a penetração do território. 

 

 

PALAVRAS CHAVE Calha do rio Amazonas - Populações indígenas - Ciclo da Borracha - 

Agronegócio 
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O Rio São Francisco é o maior rio totalmente brasileiro e, além das suas riquezas naturais entre 

os seus 2.700 km de extensão, as peculiaridades culturais tornaram o rio notório no imaginário 

do país. O rio é o foco para a mais significativa transposição de águas no país, cujo objetivo é 

abastecer as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. Nesse sentido, o artigo pretende 

debater sobre a transposição do rio São Francisco para as bacias hidrográficas do Nordeste 

Setentrional, inserindo na discussão o Programa de Reassentamento de Populações em Vilas 

Produtivas Rurais, que representa um impacto social da transposição para 848 famílias de 11 

municípios. Partindo de uma abordagem qualitativa, o referencial teórico pautou-se em 

autores que discutem a temática central do artigo, como Suassuna e Abner (2013), Castro 

(2011). A pesquisa de dados secundários abrangeu o Ministério do Desenvolvimento Regional, 

o comitê da bacia, e a pesquisa documental envolveu os dois últimos planos de recursos 

hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco; a atuação legal da Agência Nacional de 

Águas (ANA), além de outros órgãos do Governo Federal envolvidos na transposição. O artigo 

caminha para as reflexões acerca da transposição como um conflito pelo uso da água entre 

bacias hidrográficas, bem como o impacto social gerado pela desapropriação de sitiantes que 

viviam às margens dos canais da transposição e que passaram a se reorganizar em Vilas 

Produtivas Rurais com estrutura organizacional pré-estabelecida pelo Governo Federal.  

 

Palavras-chave: Água. Gestão hídrica. Semiárido. Desterritorialização. Estado.  
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A aquacultura desempenha um papel sócio económico preponderante e apresenta-se como 

uma alternativa às pescas comerciais, podendo considerar-se uma oportunidade de 

investimento com os recursos locais, aliviando a pressão ao meio ambiente. Na panorâmica da 

aquacultura mundial, os produtos mais produzidos, relativamente à quantidade, são os peixes 

de água doce, seguido das plantas aquáticas e dos moluscos. Nos países em desenvolvimento, 

verifica-se que o objetivo principal é a produção de proteína animal, que não consegue ser 

fornecida em quantidades suficientes pelo cultivo tradicional. Nos últimos 15 anos, a 

aquacultura tem sido o maior fornecedor de proteínas de peixe, tanto para países 

desenvolvidos como para países em desenvolvimento, com mais de ¼ de todo o peixe 

consumido diretamente pelo Homem. 

Em Moçambique é uma atividade recente consistindo maioritariamente na produção de peixes 

de água doce, de camarão e de algas marinhas. Por um lado, o cultivo de espécies marinhas 

apareceu nos últimos anos por outro as dulçaquícolas existem desde a década de 1950.As 

condições para o desenvolvimento da aquacultura no país compreendem um conjunto de 

recursos naturais, com destaque para espécies biológicas, rios, lagos e represas e uma costa 

com potencialidade para o desenvolvimento da aquacultura. Apesar de todas condições 

existentes para um sistema com resultados satisfatórios, por um lado os processos 

burocráticos aquando do início e desenvolvimento desta prática por indivíduos ou companhias 

ainda são muito morosos por outro lado a implementação de técnicas inovadoras e realistas 

ainda não ganharam mercado em Moçambique, limitando-se apenas a técnicas tradicionais. 

Dadas as semelhanças no desenvolvimento económico, técnicas provenientes de países 

subdesenvolvidos, mas com taxa de sucesso elevada apontam para o Brasil como um dos 

países inovadores e de referência na aquacultura podendo-se aplicar tais ferramentas 

tecnológicas também em Moçambique. Um estudo feito n o Brasil, sugere 3 tipos de sistema 

inovadores: Sistema de Recirculação na Aquacultura (RAS), Sistema integrado de cultivo 

multitrófico (IMTA) e Sistema Integrado Aquaponia (IAAS). Outra referência é a WorldFish, 

uma organização de pesquisa sem fins lucrativos que desenvolve as suas atividades lado a lado 

com comunidades locais e várias outras instituições com vista a fornecer soluções eficientes 

para a prática da aquacultura com o objetivo de reduzir a pobreza absoluta e a fome, 

promover o emprego e o crescimento económico e a desigualdade de género em países 

subdesenvolvidos. Estas ações estão alinhadas com os objetivos de desenvolvimento 

sustentável da Organização das Nações Unidas. 
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O presente artigo evidencia a dinâmica no campo maranhense por meio das estratégias de 
desenvolvimento a partir da década de 1970. Nesse período, o processo de formação 
territorial do Maranhão é resultado da implantação de grandes projetos. A partir de 1990 a 
soja passa a ser o principal produto da agricultura exportadora ganhando cada vez mais 
destaque no campo maranhense com a difusão da noção de agronegócio na perspectiva de 
reestabelecer a agricultura comercial exportadora após a crise da década de 1980. Neste 
contexto, novas estruturas passam a configurar a economia maranhense numa ótica 
globalizada, mediante a uma dialética entre as ordens global e local, Diante dessa 
contextualização é que centramos o principal objetivo do artigo em analisar a dinâmica rural 
maranhense levando em consideração as estratégias do Estado para a o avanço da soja e a 
consolidação do processo agroexportador. 
 
 
Palavras-chave: Maranhão, desenvolvimento, agricultura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

A relevância da agricultura urbana e os desafios para integrá-la às políticas públicas: os casos 
de Álvares Machado, Araçatuba, Barretos e Presidente Prudente - SP – BR – 

 
 
 

Antonio Nivaldo Hespanhol 
nivaldo.hespanhol@unesp.br 

Claudinei da Silva Pereira 
Jânio Gomes do Carmo 

João Lucas Grassi 
Rosangela Aparecida de Medeiros Hespanhol 

 
Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNESP 

 
 
 

O objetivo da pesquisa foi evidenciar a relevância da agricultura urbana (AU) e analisar as 

dificuldades para sua incorporação às políticas instituídas nas diferentes esferas da 

administração pública. A investigação foi conduzida com base em pesquisas bibliográfica e 

documental, no levantamento e análise de dados de fonte secundária e na condução de 

pesquisa empírica, por meio da realização de entrevistas com técnicos e gestores municipais, 

viveiristas, feirantes e pequenos comerciantes, bem como com agricultores urbanos das 

quatro cidades paulistas pesquisadas: Álvares Machado, Araçatuba, Barretos e Presidente 

Prudente. Embora seja relevante, a AU não é regulamentada nas quatro cidades estudadas, 

não está prevista nos planos diretores dos respectivos municípios e não é contemplada por 

políticas estabelecidas nas três esferas da administração pública (municipais, estadual e 

federal). Nas quatro cidades pesquisadas destacam-se as hortas comerciais, diferentemente do 

que ocorre em algumas regiões metropolitanas brasileiras, onde a AU costuma estar associada 

a iniciativas comunitárias e a produção de alimentos destinados ao consumo dos próprios 

produtores ou a ação de grupos de média e alta renda preocupados com o meio ambiente e 

com o valor nutricional dos alimentos. Nas cidades pesquisadas predominam os cultivos 

convencionais irrigados, com uso de adubação orgânica dos solos e emprego de caldas para 

combater pragas. O uso de fertilizantes químicos e a aplicação de agrotóxicos também 

ocorrem, mas em menor proporção. O cultivo para autoconsumo realizado nos quintais das 

residências é bastante recorrente nas quatro cidades. Nas três cidades pesquisados que 

possuem maior porte, há agricultores urbanos que se dedicam ao cultivo comercial de 

produtos orgânicos voltados ao atendimento de nichos de mercado e a produção de folhosas 

em sistema de hidropônico. Os agricultores urbanos pesquisados não recebem assistência 

técnica oficial e não acessam recursos financeiros do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), seja falta de informações seja por não se enquadrarem nas 

normas do programa. As mudas para o cultivo são adquiridas de empresas especializadas e a 

comercialização do que produzem é feita por intermédio de diferentes canais, com destaque 

para os pontos de venda nas áreas de cultivo, bancas instaladas ao longo de vias públicas, 

feiras livres e pequenos mercados de bairro. 
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Neste resumo trata-se do resultado de praticas pedagógicas voluntarias, desenvolvidas por 

alunos do curso de Graduação de Nutrição, Engenharia de Produção do Centro Universitário e 

Faculdade São Lucas, localizada na cidade de Porto Velho-RO e do curso de Biologia da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco na cidade de Recife/PE, junto à famílias carentes 

em Porto Velho/RO. Os motivos estão baseados na realidade do alto índice de contaminação 

por agrotóxico nos alimentos, confirmado pela FAO (2019), que indica que no  

Brasil, “cada pessoa ingere em média 7 litros de agrotóxico por ano, grande parte derivada de 

legumes, frutas e verduras” portanto a escolha do desenvolvimento de hortas caseiras, em 

pequena escala. Os pneus possuem alta resistência e durabilidade à longo do tempo e podem 

ser utilizados como cerca, como compoteiras entre outros usos. Inicialmente fora realizado 

contatos com famílias que se interessaram pelas hortas, considerando que ao migrarem para a 

periferia das cidades, perdem o habito de produção de seus próprios alimentos. Num segundo 

momento, buscou-se apoio para o fornecimento dos pneus e  

insumos e realizada a pesquisa bibliográfica para hortas orgânicas. A pratica iniciou-se pela 

composteira caseira visando o aproveitamento dos restos dos materiais orgânicos gerados 

pelas próprias famílias, para criar os primeiros adubos que seriam utilizados na formação dos 

canteiros. Este projeto está sendo replicado em outros pontos do bairro, e após as primeiras 

colheitas foi verificado o grau de satisfação das famílias envolvidas, na busca de uma 

alimentação segura e sustentável, além de incentivar a pratica da produção do próprio 

alimento uma tradição, que devido à expansão do crescimento urbano está entrando em 

extinção e precisa ser resgatado.  

 

 

 

1
 Aluna de Graduação do curso de Nutrição - 5o Período –Centro Educacional São Lucas - Porto Velho-RO 

2 Aluna de Graduação do curso de Biologia - 1o Período – Universidade Federal Rural de Pernambuco – Recife-PE 
3 Aluna de Graduação do curso de Engenharia de Produção - 6o Período -- Centro Educacional São Lucas - Porto Velho-RO 
4 Aluna de Graduação do curso de Engenharia de Produção - 1o Período -- Centro Educacional São Lucas - Porto Velho-RO 
5 Aluna de Graduação do curso de Nutrição – 7º Período – Centro Educacional São Lucas - Porto Velho-RO 
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O cultivo de plantas e a criação de animais nos espaços urbanos são práticas tão antigas 

quanto às próprias cidades. A partir de final do século XX e início do XXI, a agricultura urbana 

(AU), em razão do seu potencial para dar respostas às crises econômicas, ambientais e 

sanitárias e da sua relevância para combater à insegurança alimentar, tornou-se ainda mais 

expressiva em vários países. No Brasil, a AU costuma estar presente em cidades de diferentes 

dimensões, inclusive nas de pequeno porte, em que as relações campo-cidade são mais 

expressivas, como é o caso de Álvares Machado, situada no extremo oeste paulista. 

Considerando a importância e a diversidade de formas e finalidades que a AU pode assumir em 

distintas realidades socioespaciais, a pesquisa objetivou analisar o cultivo comercial de 

hortícolas em Álvares Machado. A partir de uma abordagem qualitativa, foram realizados: 

revisão bibliográfica; coleta e sistematização de dados de fontes secundárias; elaboração de 

roteiros de entrevistas; realização de entrevistas com técnicos vinculados à Casa de 

Agricultura, autoridades municipais e horticultores. Verificou-se que o cultivo de hortícolas é 

importante em Álvares Machado, pois a cidade possui malha urbana dispersa, permeada por 

muitos lotes desocupados, sendo alguns deles utilizados para o cultivo de hortaliças. A forte 

imigração japonesa e a proximidade com a cidade de Presidente Prudente também são fatores 

que favoreceram o desenvolvimento da horticultura comercial. A prefeitura de Álvares 

Machado não possui políticas de apoio a AU, o que dificulta o acesso dos horticultores à 

assistência técnica oficial e limita a participação nos mercados institucionais de alimentos. Os 

horticultores pesquisados abastecem pequenos mercados, quitandas, restaurantes e feiras-

livres, tanto em Álvares Machado como em Presidente Prudente, onde alguns entregam parte 

da produção na Central de Abastecimento do Estado de São Paulo (CEAGESP), além de 

efetuarem a venda direta aos consumidores nos próprios locais em que é realizada a 

produção. Os produtores pesquisados informaram que enfrentam problemas de acesso à água 

para irrigação dos cultivos e têm maiores problemas para produzirem entre os meses de 

dezembro e fevereiro (verão), quando as chuvas torrenciais são recorrentes e as temperaturas 

elevadas provocam a redução da produtividade em decorrência do maior ataque de pragas e 

incidência mais pronunciada de doenças que afetam os cultivos. 
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Dinâmicas socioeconómicas em diferentes contextos 

territoriais. 
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A compreensão do fenómeno referenciado ao desenvolvimento de um processo de 
candidatura de um bem à Lista do Património Mundial afigura-se cada vez mais numa 
necessidade e numa oportunidade, tendo em conta, não só o número de bens inscritos, mas 
também o número daqueles que têm vindo a ser inscritos na Lista Indicativa de Portugal ao 
Património Mundial. Por um lado, constitui-se numa necessidade para que os diversos agentes 
envolvidos possam ter informações e conteúdos direcionados à especificidade destes casos; 
por outro lado, constitui-se numa possibilidade de ampliação de conhecimento direcionado às 
práticas de gestão do Património Mundial, sobre a diversidade de soluções que pretendem 
responder às suas exigências e especialidades. 
Sob esta leitura surgiu a ideia de se criar um Observatório para o Património Mundial 
Português (OPMP), a partir da necessidade de se observarem as práticas de gestão sobre a 
proteção do património cultural e sobre o uso dos bens Património Mundial Portugueses, 
tendo em conta as suas correlações e dinâmicas, bem como as implicações e/ou influências 
que desencadeiam no seu contexto territorial.  
O processo de criação do OPMP, que se perspetiva vir a ser estratégico para futuro, será 
estabelecido através de fases sequenciais de investigação científica, desenhadas, 
implementadas e desenvolvidas consoante as necessidades e exigências próprias destes 
processos de constituição, focado sobretudo nos tópicos Turismo, Património e Território. 
O interesse deste projeto enquadra-se a partir do contributo perspetivado na promoção de 
uma reflexão sobre o modo como até agora se tem encarado a problemática da gestão 
sustentável de bens Património Mundial, tanto ao nível da sua proteção como ao nível do seu 
uso funcional, cultural e turístico. Adicionalmente, e de modo consequente, promover uma 
maior consciência e conhecimento sobre as dimensões de abrangência e de especificidade que 
determinam estes casos com reconhecido Valor Universal Excecional, partindo do princípio 
que estes se constituem como um recurso não renovável e altamente sensível às 
transformações que se verificam nas cidades e nos territórios urbanos, com maior evidência e 
de forma acelerada desde a transição do milénio. 
Acreditamos que esta comunicação, assente no conhecimento e divulgação do estudo e da 
investigação para o OPMP, constitui-se num contributo pertinente sob três vetores: 
1) A compreensão das transformações operadas pelos processos de candidatura de um bem à 
Lista do Património Mundial sobre o seu espaço de referência, ao longo do tempo;  
2) O reconhecimento de que a gestão e o uso de bens Património Mundial são constituídos por 
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um conjunto de ações que devem ser pensadas de modo integrado e articulado, numa lógica 
de cooperação entre os vários agentes;  
3) O interesse científico de reunir numa estrutura, a convergência dos dados, a sua análise e 
avaliação, potenciando leituras em perspetiva – comparações, complementaridades, 
divergências e/ou especificidades. 
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O presente trabalho surgiu a partir das inquietações decorrentes da escassez de material sobre 
o patrimônio histórico local, que pudesse ser utilizado nas aulas de história, aplicado para 
alunos da rede pública e privada do município de Cabo Frio, localizado no Estado do Rio de 
Janeiro. 
Considerando a importância do estudo da história de Cabo Frio para construção de 
sentimentos de identidade e pertencimento nos alunos, torna-se relevante a produção de 
material didático sobre sua história local. Julgamos importante disponibilizar roteiros de 
visitação a bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e 
atividades pedagógicas a serem utilizadas por alunos e professores que analisem as formas de 
representação de bens patrimoniais e possam realizar conexões com o ensino-aprendizagem 
de história. 
A presente reflexão tem por base o estudo dos bens tombados pelo IPHAN, na cidade de Cabo 
Frio. Essa escolha se justifica por serem esses bens referenciais simbólicos relacionados à 
história local por parte do reconhecimento de uma autarquia do poder público, que tem como 
responsabilidade a preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro, cabendo à mesma proteger 
e promover os bens culturais do País para as gerações do presente e do futuro. 
O fato de Cabo Frio ser uma cidade estruturada no período colonial e ter um conjunto de bens 
arquitetônicos e elementos naturais que datam desse período contribuiu para que o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, autarquia federal que responde pela preservação 
do Patrimônio Cultural Brasileiro, viesse a tombar, em 1967, seu conjunto paisagístico, 
composto por monumentos e espaços públicos através do IPHAN. 
Dentre os bens tombados pelo IPHAN, entre 1956 e 1957, encontram-se a Capela de Nossa 
Senhora da Guia (o tombamento abrange o Morro da Guia, onde está situada a capela), 
Convento e Igreja de Santa Maria dos Anjos, Capela e Cemitério da Ordem Terceira de São 
Francisco (cruzeiro e adro fronteiro, e o Largo de Santo Antônio até a orla do canal), Forte de 
São Matheus (inclusive o penedo em que ele se assenta e toda a ponta da praia), faixa do 
litoral situada entre a Av. Parque Litorâneo e o mar, além do Morro do Telégrafo, entre outras 
áreas. 
O tombamento efetuado pelo IPHAN na cidade de Cabo Frio por meio dos processos de nº 
447-T-51 de 1951 e o de nº 0757-T-65 de 1965 e que são objeto desta pesquisa levaram a 
elaboração de um guia de atividades pedagógicas desenvolvido no programa de computação 
Prezi sobre a História local e patrimonial da cidade com alunos da rede pública e privada no 
segundo segmento do ensino fundamental e do ensino médio.  
O material didático elaborado procurou realizar a transposição didática entre o conhecimento 
produzido e legitimado pelo IPHAN sobre o patrimônio histórico em Cabo Frio e o 
conhecimento escolar trabalhado pelas instituições de ensino na disciplina História. Dessa 
forma, buscamos fazer aproximações entre esses discursos e a produção de um conhecimento 
escolar próprio que possa ressignificar o conhecimento acadêmico para o ambiente escolar a 
respeito de eventos sobre a história local. 
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Os lugares de cultura, em particular o património cultural, assumiram novas conotações ao 

longo do tempo e um papel muito mais importante, circunscrito no espaço e no tempo, de 

uma porção do património artístico a ser preservada. Os territórios possuem recursos tangíveis 

e intangíveis não valorizados, que poderiam contribuir para o desenvolvimento local e para a 

melhoria do bem-estar da comunidade, se o seu potencial económico e cultural fosse, 

plenamente, expresso. "Melhorar" o património cultural deve ser uma meta que não podemos 

e não devemos ignorar se queremos relançar a nossa economia e retomar o caminho do 

desenvolvimento, recuperando a competitividade e o prestígio internacional. O objetivo geral 

deste trabalho é procurar consciencializar, inclusive através de políticas de cooperação 

internacional europeia, sobre a importância da proteção cultural e ambiental e o 

aperfeiçoamento de certas áreas, em especial as termas romanas em alguns países do 

Mediterrâneo (Itália e Espanha), como um fator de identidade e desenvolvimento para a 

comunidade local e para incentivar a integração e coordenação com outros países. 
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Nos últimos anos têm sido estudadas diversas mulheres que promoveram a construção da 

identidade visual da monarquia Ibérica1. Uma das práticas para promover a família imperial 

era o coleccionismo de objectos exóticos, indumentária, armas, antiguidades, tapeçarias, 

retractos de corte, imagens impressas, objectos heráldicos e de culto, em diversos suportes e 

de diversas origens2. (Lozano 2011).  

As familiares de Carlos V foram viúvas cedo, o que lhes garantiu liberdade. Este grupo de 

mulheres teve uma profunda actividade cultural e política, em o maior feito foi a construção 

de conventos, onde edificavam monumentos funerários e albergavam as suas colecções, 

glorificando as respectivas Casas. Deste grupo de mulheres destacamos no contexto 

político/religioso peninsular, a Princesa de Portugal Joana de Áustria (1535-1573). 

D. Joana participou activamente na cultura e política, durante a regência de Espanha3, e 

posteriormente através da fundação do Convento das Descaças Reais. Abordamos a educação 

na Outra Corte4 e na estreita relação que mantinha com Francisco de Borja5, cujas 

                                                           
1
  Salientam-se nesta linha de investigação os trabalhos de Annemarie Jordan: Retrato de Corte em Portugal: o 

legado de António Moro (1552-1572); Los retratos de Juana de Austria posteriores a 1554, La imagem de una 
Princesa de Portugal, una Regente de España y una Jesuita; e A rainha coleccionadora, Catarina de Áustria.  

2
  As Mulheres Habsburgo mantinham“ (…) uma Schatzkammer medieval, ou tesouro da Igreja, considerado como 

predecessor das colecções dos príncipes do Renascimento, que consistiam principalmente em jóias, pedras 
preciosas, manuscritos com iluminuras, tecidos ricos, tapeçarias flamengas e paneis religiosos. Estes tesouros 
religiosos e seculares simbolizam emblemas tangíveis do poder real. Coleccionavam inicialmente naturalia, 
objectos exóticos e artificialia (objectos feitos à mão, normalmente encontrados em gabinetes de curiosidades, 
Kunstkammer e Wunderkammern). O ideal por trás desta colecção era a busca do conhecimento universal 
enciclopédico e a criação de uma redoma, em que o microcosmos reflectisse o macrocosmo.” (Jordan et al. 2013) 

3
  A inquisição espanhola, durante o reinado de Carlos V, tinha prosseguido alumbrado (sobre o tema; Los 

alumbrados: orígenes y filosofia, 1525-1559) e erasmistas (Márquez 1980). Na altura de transição política para o 
reinado Filipino, a hegemonia inquisitorial não estava garantida e diversos humanistas refugiaram-se em torno 
das figuras mais proeminentes do partido Ebolista. A fracção castelhana naturalmente procurou a protecção de 
D. Joana (Corominas 2008). Este partido, cujos ideais eram contrários ao castelhanismo radical e o 
confessionalismo católico, impôs-se aos apologistas de Cobos, Tavera e Váldez. Nas cortes de Toledo (1560), o 
grupo encabeçado por Ruy Gómez de Silva, atingiu o apogeu graças à rápida integração da Rainha Isabel de 
Valois e de D. Ana de Mendoza (Princesa de Éboli) no circuito íntimo da Princesa (Corominas 2008). 

4
  Durante o Antigo Regime, a educação espíritual e política eram unas (o ambiente cultural e espiritual que rodeava 

D Joana de Áustria é descrito em Études sur le Portugal au temps de l'humanisme , p.257-283). A educação de D. 

Joana é perceptível na lista dos seus livros , entre eles o Alfabeto Espirítual de Osuna, o De los cuatro postreros 

mailto:pedro.manuel.tavares@sapo.pt
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considerações espirituais incentivaram um novo modelo de mecenato e protecção da figura 

dinástica, um deles o Convento das Descalças Reais (Lozano 2011).  

Desde o início da regência até à morte, D. Joana foi a mulher mais importante da Família 

Imperial. Mãe do rei mítico D. Sebastião e adoptiva do herdeiro da Coroa Espanhola, o Infante 

D. Carlos. Foi igualmente constante companheira das rainhas Isabel de Valois e Ana de Áustria. 

O ingresso na Companhia6, sob o pseudónimo Mateo Sánchez, e o cumprimento da regra na 

sua corte, confirmam a decisão de viver em clausura e consequentemente a criação de um 

cenóbio onde tal fosse possível. Seguindo o exemplo das suas antepassadas, entre elas a 

Rainha Santa Isabel de Portugal, tinha o objectivo de consolidar o seu mosteiro como local de 

recolhimento das mulheres da família real e da alta nobreza, onde era praticada uma 

observância e espiritualidade radical.  

O Mosteiro das Descalças Reais é uma relíquia arquitectónica, um fragmento histórico da 

cidade quinhentista madrilena, um palimpsesto que resulta de sucessivas reformas7. Nele a 

Princesa acumulou uma grande quantidade de obras artísticas, incluindo uma ampla colecção 

de retractos8, perpetuada pelas suas familiares, que habitaram o mesmo espaço (Pablo 2017).  

Concluímos com as repercussões da educação político-religiosa, na Outra Corte (dentro deste 

cenóbio), das crianças da família real9. Os princípios incutidos são manifestos durante as suas 

regências e das descendentes, até ao fim da União Ibérica (Serrano 2016). 
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5
  A forte ligação entre Borja e o Reino Portugal deve-se de facto à política matrimonial. Os príncipes e princesas 

eram acompanhados pelo seu séquito, os quais também contraíam matrimónios com casas de nobreza do reino 
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5
), que acompanhava seu avô Ruy Téllez de 

Meneses, mayordomo mayor da Imperatriz Isabel, e a sua prima D. Leonor de Castro que se casa com Francisco 
de Borja (G. Sánchez-Molero e Luis 1998). Depois de ingressar a Companhia, Borja foi confessor da Princesa. 

6
  A Companhia de Jesus não tem ordens femininas, porém tinham uma forte influência sobre as Clarissas, que 

desde a fundação tinham patronato régio. Com o passar do tempo tornaram-se confessores das respectivas 
Casas Reais Ibéricas. D. Joana foi, até hoje, a única mulher a ingressar na Companhia. 

7  A sua edificação é anterior à fundação do Convento. D. Joana aproveitou o existente, tendo dedicado a sua atenção 

à construção de raiz da igreja monástica, monumental, solene, moderna e inovadora. Importou soluções, 

arquitectónicas e estilísticas, alienadas da tradição local. As restantes reformas foram de menor dimensão, apesar 
de numerosas durante os séculos XVIII, XIX e XX. (Roger 2016). 

8  A separação geográfica das cortes de Madrid e de Lisboa era minimizada pela troca de correspondência e de 

retractos. D. Sebastião foi, a pedido da mãe, retratado regularmente ao longo do seu crescimento e os quadros 
expostos nas Descalças Reais (Serrano 2016).  

9  Após a morte da rainha Isabel de Valois, as órfãs Isabel Clara Eugénia (1566-11633) e Catarina Micaela (1567-

1597) foram confiadas muitas vezes aos cuidados de D. Joana, dentro do seu mosteiro (Serrano 2016).   
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O presente estudo elabora uma discussão sobre a urgência de políticas públicas voltadas para 

a gestão de cidades climaticamente sustentáveis no contexto das mudanças ambientais globais 

e climáticas e tece considerações sobre este processo nas cidades brasileiras. O clima constitui 

um dos importantes componentes ambientais e a relação clima-cidade é estudada desde o 

surgimento de problemas inerentes à poluição do ar por atividades urbano-industriais. 

Recentemente, a questão global das alterações e mudanças climáticas insere a emergência de 

investigar a relação clima-cidade-vulnerabilidade com foco na sustentabilidade, resiliência e 

adaptação diante de cenários climáticos possíveis. O clima urbano é fator indutor de riscos 

híbridos na cidade. O processo de aquecimento em situações de ilhas de calor gera espaços de 

desconforto térmico no intra-urbano, que afetam a saúde e bem estar humanos em 

intensidade desigual e particular a cada lugar. Estas especificidades locais devem ser 

incorporadas na pauta dos planos diretores. A produção do espaço urbano nas cidades 

brasileiras se dá condicionada aos atores políticos e imobiliários e na prática inexiste gestão 

participativa, que vá de encontro às reais necessidades dos citadinos. Esta apropriação 

acelerada e voltada à especulação imobiliária ocorre na quase ausência de planejamento 

urbano e ambiental e como resultados há alterações ambientais locais, que ao interagir com os 

eventos atmosféricos geram situações conflituosas. As parcelas populacionais passam pela 

sucessão dos tipos de tempo e excepcionalismos climáticos no enfrentamento de um mesmo 

cenário, mas a cidade como constructo heterogêneo condiciona desigual exposição aos riscos 

climáticos e maior ou menor vulnerabilidade. Frente ao desafio das mudanças climáticas é 

demasiado difícil o sucesso de políticas que não considerem a dinâmica dos espaços de 

vulnerabilidade da cidade e como estes interagem com a variabilidade e os riscos climáticos. 

As metodologias de estudos do clima urbano em múltiplas escalas de análise fornecem este 

subsídio aos gestores, pois consideram: a atmosfera real como movente e a probabilidade de 

ocorrência de determinados eventos em um dado local, conforme fatores geográficos e 

especificidades do sítio urbano. Os procedimentos não anulam a necessidade de estudar o 

sistema climático em projeções, mas ressaltam a urgência de conhecer os reais problemas 

para que as ações na escala local (onde os impactos de qualquer alteração são experienciados) 

e nos espaços de vulnerabilidade da cidade ocorram para dotar o ambiente urbano de maior 

resiliência diante de alterações e mudanças climáticas. É na gestão da escala de vivência dos 

eventos climáticos que reside a possibilidade de alcançar cidades climaticamente sustentáveis 

e saudáveis. 
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Situada no Alentejo Litoral, Vila Nova de Santo André é uma cidade singular, fruto de um 
grande projeto de desenvolvimento regional, no âmbito dos objetivos do III Plano de Fomento 
(1968-1973), que pretendia corrigir desequilíbrios regionais de desenvolvimento.  A criação de 
um complexo industrial descentralizado, funcionando como polo de atração, segundo o 
modelo de difusão de polos de desenvolvimento, orientado pela teoria de polos de François 
Perroux, promoveria um maior equilíbrio entre regiões e um crescimento harmónico do 
território nacional. O Complexo Industrial de Sines fazia prever um total de 25.500 postos de 
trabalho, nas áreas de refinação e tratamento de petróleos, central termoeléctrica, fábricas de 
automóveis, complexo adubeiro, complexo metalomecânico, entre outros. Projetava-se assim 
a construção de infraestruturas em áreas de interesse económico, onde nasceria o parque 
industrial e a cidade nova. Desenhada em gabinete, com o intuito de albergar a população que 
se mobilizasse para trabalhar no parque industrial, a Cidade Nova nasceu num espaço físico 
vazio de edificado, sem qualquer memória agregada, num imenso pinhal, que lhe valeu a 
alcunha ainda hoje utilizada de Areal. Em 1975 iniciou-se a mobilização do fluxo colonizador 
deste centro urbano, com alguns percalços motivados por condicionalismos políticos e 
económicos, as maiores vagas de população aconteceram, entre 1976 e 1982, coincidentes 
com o início da produção das unidades industriais que conseguiram implementar-se, e com a 
chegada dos fluxos vindos de África. 
 Este estudo pretende-se como um contributo para o reconhecimento particular do percurso 
deste território e desta cidade, protagonizado pela população que por ela se mobilizou. 
 
 
Palavras-chave: Dinâmicas Sócio-territoriais; Políticas públicas; Desenvolvimento Regional; 
Atores Sociais; Alentejo Litoral 
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Os espaços de uma cidade possuem várias funções e estão diretamente relacionados a áreas 
de fluxo de pedestres e automóveis. A cidade ganha esses espaços pelo uso; Ora, os mesmos, 
perdem significado histórico diante das novas gerações e economias, tornando-se obsoletos e 
degradados. A ação de planejamento urbano nesses espaços em desuso, tem a capacidade de 
reestruturar novas atividades a exemplo do turismo, o que impõe infraestruturas que atendam 
as pessoas em conhecer lugares históricos e sua cultura, na ativação do patrimônio aliado ao 
turismo que renomeia o espaço em lugar.A alteração do espaço, a modificação da paisagem 
urbana por intervenções, construções, novas mobilidades, e principalmente a inclusão do 
homem para tornar esse espaço “vivo” ressignifica o espaço, a paisagem construída pelo 
homem e a paisagem natural que causam impressões visuais na definição do espaço como 
especial e único para visitar, experienciar e eternizar.O Museu do Amanhã construído em 
2015, no cais do porto e Praça Mauá no Rio de Janeiro - BR, é um exemplo de valorização do 
espaço e dos recursos culturais e naturais existentes naquela área urbana. Cultura e 
conhecimento em um espaço marginalizado que redefiniu e influenciou a valorização de 
outros atrativos históricos existentes no entorno, que passaram também a ser visitados, 
instituindo uma nova área funcional turística da área central do Rio de Janeiro. Observando 
essa transformação, objetivou-se analisar a influência das intervenções urbanas no entorno do 
Museu do Amanhã para a consolidação de um produto turístico que envolve não somente um 
atrativo, mas vários, e que remodelaram o espaço urbano para a população local e turistas. O 
recorte geográfico a ser estudado nessa pesquisa possui como escopo o complexo urbano em 
torno do Museu do Amanhã, a Praça Mauá, o M.A.R., Aqua Rio, Mural Etnias, Pier Mauá, 
Mosteiro de São Bento, Orla, Igreja da Candelária, Jardim do Valongo e Pedra do Sal. A tônica 
do problema é: Quais intervenções urbanas realizadas a partir da idealização do Museu do 
Amanhã, propiciaram a ativação de outros atrativos turísticos no seu entorno? Utilizou-se 
pesquisa documental e bibliográfia e, o Modelo de Análise de Intervenções Urbanas de BESSA 
e TEIXEIRA (2007), que possui 48 indicadores de análise. Concluiu-se que 40 indicadores foram 
diagnosticados positivos e 08 indicadores negativos, o que propicia ações de planejamento 
objetivas para adequação das distorções e manutenção doa demais itens observados. 
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Em 1927, o viseense Francisco de Almeida Moreira (1873-1939) visitou pela primeira vez 

Sevilha. O fascínio pela cidade andaluza e pelo Parque Maria Luísa seriam ampliados pela visita 

de Almeida Moreira à Exposição Ibero-Americana de 1929-1930. 

A cidade de Viseu conhecia então um processo de reconfiguração da paisagem urbana, 

articulado com a sua promoção como destino turístico. Almeida Moreira estava no centro 

dessa renovação da urbe viseense. Além de diretor e fundador do Museu Grão Vasco, era um 

dos dirigentes da Comissão de Iniciativa e Turismo de Viseu (1926-1937), órgão de turismo 

local, e vereador do executivo municipal, responsável pela estética urbana e pelos jardins e 

parques da cidade. 

No âmbito da renovação do mobiliário urbano e dos espaços ajardinados, Almeida Moreira 

introduziu modelos estéticos expressamente inspirados na capital andaluza. Destaca-se a 

introdução de uma nova tipologia de mobiliário urbano, a «glorieta», inspirada nos pequenos 

recintos consagrados a artistas, presentes no Parque Maria Luísa em Sevilha. No Jardim Tomás 

Ribeiro, surgiu a glorieta a Tomás Ribeiro, com planta circular, corpo central apresentando o 

retrato em azulejo do homenageado (da autoria de Jorge Colaço) e estantes para os seus 

livros, rodeado de bancos em granito revestidos com azulejos artísticos.  

Num outro espaço público emblemático, o Parque do Fontelo, foi instalada a glorieta a Grão 

Vasco, com um painel em azulejos reproduzindo o «S. Pedro» de Grão Vasco, obra-prima da 

pintura nacional e ícone local. Rodeando o painel, um conjunto de estantes e bancos, onde os 

visitantes poderiam ler obras sobre a cidade. No espaço envolvente do Fontelo, tal como em 

outros jardins da cidade, surgiram bancos revestidos a azulejo, combinando a tradição 

portuguesa com os modelos sevilhanos. 

A introdução de modelos estéticos inspirados no Parque Maria Luísa, após a realização da 

Exposição Ibero-Americana de Sevilha está documentada na paisagem urbana de diversas 

localidades em Espanha e, de forma mais discreta, em Portugal. 

Estes elementos patrimoniais de influência sevilhana marcam ainda hoje a paisagem urbana 

viseense, dando-lhe um cunho especial que passou a integrar a identidade local. 
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Neste trabalho, vislumbra-se uma metodologia teórica matricialmente marcada pelos termos 

espaço, arte pública e condição espacial, levando em conta suas transversalidades tanto 

ontológicas quanto epistêmicas. Isso significa dizer que, nomeadamente, trata-se de uma 

triangulação entre a arte pública do grafite urbano, a configuração do espaço expressa como 

paisagens e a condição periférica dos bairros suburbanos da Cidade do Rio de Janeiro cortados 

pelas vias férreas. Em síntese, temos a tríade formada por grafite, paisagem e periferia 

operando como matriz das reflexões decorrentes. Em seu livro Entre Paisajes, Joan Nogué 

afirma que a paisagem é “o rosto do território” marcado por uma lógica discursiva que o 

cidadão comum não chega a compreender. Para o autor, a paisagem contemporânea é, ao 

mesmo tempo, um tangível geográfico e a sua interpretação intangível, o que nos autoriza a 

compreendê-la como figura do patrimônio. Nesse sentido, acrescenta o geógrafo catalão, a 

contemporaneidade está repleta de territórios sem discurso e paisagens sem imaginário. 

Contudo, cogitamos que, embora dificultoso, seja possível identificar o discurso da paisagem, 

bem como o imaginário social nele introjetado. Empiricamente, essa identificação se viabiliza 

por meio dos grafites urbanos estampados, por exemplo, nos muros laterais que acompanham 

as vias férreas de várias cidades. Nesse contexto socioespacial, configura-se uma estética 

discursiva paisagística à espera de um método de decifração. Posto isto, a resignificação da 

condição espacial dos bairros suburbanos, pela leitura das micropaisagens das vias férreas, 

encerra o sentido de nossa proposta de método investigativo. O problema central é a 

(in)visibilidade da estética discursiva da micropaisagem suburbana carioca. Tomamos, em 

primeiro lugar, como referência a relação entre o estado poético e o estado estético conduzida 

por emoções estéticas e emoções poéticas, nas palavras de Edgar Morin, em seu livro Sobre a 

Estética. Em seguida, acatamos o que Michel Maffesoli afirma sobre a cidade, em seu livro 

Notas sobre a Pós-Modernidade, considerando que nela há lugares marcados, “nos quais se 

rabisca a própria presença”, indicadores seguros de uma ordem simbólica cuja textura faz com 

que eles deixem de ser mudos. Com essas referências, traçamos um mapa metodológico 

baseado nas considerações de José Gil, sistematizando tópicos relevantes sobre as categorias 

de análise visual da paisagem, o regime do olhar e, sobretudo, acerca da noção de pequenas 

percepções, para rematarmos alguns incisos sobre a noção de competências estéticas 

aplicadas às micropaisagens ferroviárias. Ao fim e ao cabo, desafiamos a resignificação mesma 

da cultura urbana das metrópoles contemporâneas vis-à-vis ao seu patrimônio paisagístico. 
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O verdadeiro flâneur gosta das ruas e não das alamedas dos shoppings Center. As cidades, 

especialmente, os seus centros, são lugares, por excelência, da flânerie. É um grande desafio 

discutir o tema da relação entre cidade e literatura tendo como foco a metrópole de Fortaleza. 

Sobre ela muito já foi escrito. Difícil discernir dentre inúmeros textos contidos em obras 

renomadas qual seria o cerne desta apresentação.  

Na crônica, “Fortaleza, meu amor”, Antônio Girão Barroso expressa sentimento de curiosidade 

ao constatar o acentuado crescimento demográfico que experimentava a capital cearense. As 

secas periódicas provocaram o deslocamento de levas e levas de retirantes para a capital. 

Observador atento do momento vivido pela cidade escreveu: 

“Ai Fortaleza, te digo agora como poeta, só suspirando! Mas que esse suspiro não seja um 

vago suspiro triste e indefinido diante das coisas por fazer. Pois eu acredito em você, perdoe o 

tratamento. Se não acreditasse, sumiria daqui como um animal que foge sem dar a mínima, 

você percebe, satisfação. Fortaleza, você está grávida, meu bem? 

Na obra “Um certo contato com a lua: Antônio Girão Barroso – poesia e prosa”, Oswald 

Barroso, organizador do livro diz: “Assim pode ser definido também o livro, ao expressar o 

amor que o autor nutria pela cidade, ""concebida como mulher"".... ""No poeta, além da 

angústia, havia o sonho. “Havia o amor à vida e à cidade, que escolheu para apaixonar-se”.  

Falo de Fortaleza, falo de cidade. A cidade é a expressão do que somos, do que fazemos e 

sentimos. A cidade nos envolve de tal forma, tornando difícil viver sem ela. Impossível sair de 

uma sem cair noutra tal a força da presença da cidade em nossas vidas. A cidade é o invólucro 

que nos protege. Casa, calçada, ruas, praças, multidões, fábricas, lojas, transportes, tudo 

remete à idéia de cidade. Inspiradora de Baudelaire, de Walter Benjamin, Octávio Paz e de 

tantos outros, a cidade é uma espécie de destino que fixa os seres nesses núcleos de 

atividades, de encontros, desencontros, aglomerações. Fortaleza é o nosso destino. Nascemos, 

viajamos, vamos e voltamos a Fortaleza. Se não voltamos, o desejo de voltar permanece. De 

uma forma ou de outra, todos voltam. Para os que migraram a cada retorno o estranhamento, 

constatação das mudanças ocorridas. Ao mesmo tempo, emerge o orgulho pela cidade que se 

renova. Para os que ficam o ajuste parece imperceptível.  

Para DELAUGERRE, GAL, LÉVY (2012) “É sobre tudo a literatura que descreve as relações 

sociais, as mudanças espaciais e comerciais vividas pelas grandes cidades do século XIX: Emile 

Zola escreve em La Curée que"" Paris é depois estragado em uma nuvem de gesso ""(Zola, 

1872: 129) para dar conta da haussmannização da capital francesa, mas também apresenta o 

desenvolvimento de lojas de departamento em Au Bonheur des dames:"" Partout, le 

""Bonheur"" comprou as locações, as lojas fecharam, os inquilinos se mudaram e, nos prédios 
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vazios, um exército de trabalhadores iniciou os novos empreendimentos, sob nuvens de gesso 

""(Zola, 1883: 251).” P. 58 

No livro Carne e Pedra - O Corpo e a Cidade na Civilização Ocidental, Richard Sennet, trás a 

tona experiências corporais nos espaços urbanos contidos no cotidiano de algumas cidades em 

seu processo histórico. 

As cidades mudam de perfil, crescem, adquirem grandes proporções, se agigantam, agregando 

mais e mais forasteiros. Foi assim com Fortaleza. De pequena e inexpressiva vila rapidamente 

alcançou a condição metropolitana, num incessante processo de construção e reconstrução. 

Em sua dinâmica urbana surgem novos bairros, desaparecem outros mais antigos, alguns se 

reconfiguram, ficam totalmente descaracterizados. Sua forma, seus perfis urbanos residem na 

memória dos que acompanham a metamorfose da cidade. É sob a ótica dessa dinâmica que 

ela torna-se cada vez mais provocativa e instigante.  

Poetas, escritores, artistas têm um jeito especial de ver e interpretar a paisagem, inclusive, as 

urbanas. A subjetividade e a sensibilidade à flor da pele provocam evocações, viagens 

imaginárias, criatividades com enorme capacidade de transformar o real observado. A cidade 

cresce, vira metrópole, a alteridade possível vem acompanhada de estranhamento. São novos 

sujeitos, tipos com diferentes características que povoam a cidade expandida e multifuncional. 

O modo de vida urbano, mesmo que incipiente, altera hábitos e costumes. Esse é o desafio 

posto à geografia no exercício de apreender essa cidade percebida pela literatura e a arte.  
 

 


