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Apresentação

O Centro de Estudos Ibéricos (CEI), enquanto plataforma de intercâmbio e difusão de conhecimentos 
sobre os territórios e as culturas ibéricas, promove anualmente um Curso de Verão que, além de 
reforçar os compromissos do CEI com os espaços de baixa densidade, se destina a aprofundar o 
diálogo e a cooperação entre investigadores dos diferentes países ibéricos, tanto de Portugal e de 
Espanha como dos que se encontram dispersos pela América Latina ou pelo continente Africano. A 
iniciativa é norteada pelos seguintes objetivos: 

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

(ii)  analisar comparativamente dinâmicas económicas e sociais em diferentes contextos espaciais 
procurando identificar programas e iniciativas orientadas para promover a coesão territorial;

(iii) incentivar o diálogo entre saberes e investigadores visando alargar redes e consolidar 
parcerias com entidades do espaço ibérico, tanto europeu e africano como latino-americano, 
designadamente as de países de língua portuguesa, afirmando o CEI como centro de transferência 
de conhecimento;

(iv)  valorizar o trabalho de campo como estratégia pedagógica, de promoção do património natural 
e cultural e de espaço de diálogo para comparar a raia portuguesa com outras geografias e 
contextos regionais.

O ano de 2021 será excecional, atípico, vivido ao sabor das incertezas e vicissitudes impostas 
por duma pandemia que não dá tréguas. Esta razão só nos pode motivar a prosseguir um projeto 
mobilizador, alimentando a nossa resiliência com o conforto de diferentes mensagens positivas 
emitidas por entidades que declararam 2021 como Ano Internacional de importantes agendas: Ano 
Internacional da Eliminação do Trabalho Infantil, declarado pela ONU, das Frutas e Vegetais (FAO) 
ou dos Trabalhadores da Saúde e Cuidadores (OMS). Se esta última declaração é o reconhecimento 
da “dedicação e sacríficos” dos profissionais de saúde, o “Ano Internacional das Frutas e Vegetais 
é uma celebração que pretende ser uma oportunidade para aumentar a sensibilização em torno 
do importante papel das frutas e legumes na nutrição humana, segurança alimentar e saúde, e na 
realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O XXI Curso de Verão, que será subordinado ao tema genérico Novas fronteiras, outros 
diálogos: cooperação e desenvolvimento, irá decorrer entre os dias 6 a 9 julho de 2021, 
preenchido por Conferências, Comunicações, Painéis de Debate e Trabalhos de Campo, eventualmente 
virtuais. As apresentações e os debates serão estruturados em torno dos seguintes temas:

I.  Paisagens, patrimónios e desenvolvimento local: recursos do território e sustentabilidade; 

II.  Dinâmicas socioeconómicas em diferentes contextos territoriais;

III.  Cooperação e desenvolvimento: políticas públicas e coesão territorial.
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Trabalho de Campo

O Curso integra duas visitas de estudo onde serão apresentados temas e debatidas problemáticas relacionadas 

com as paisagens, os patrimónios e os territórios fronteiriços entre Portugal e Espanha.

Creditação 

O Curso de Verão será creditado pela Universidade de Salamanca, através do Centro de Formácion 

Pernanente, com 3 créditos.

(A creditação só será concedida se houver a participação a, pelo menos, 85% do número total de horas nos 

dias 6, 7, 8 e 9 de julho).

Coordenação 

Rui Jacinto 

María Isabel Martín Jiménez

Organização

Centro de Estudos Ibéricos

Alexandra Isidro

Ana Proença  

Sofia Martins

Contactos

Ana Proença (ana.proenca@cei.pt)

Sofia Martins (sofia.martins@cei.pt)

Telefone: (+351) 271220212

XXI Curso de Verão 2021. Programa
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Conferências 
1.   A charneca: memória, paisagem e património - Jorge Gaspar
2.  Paisaje y Patrimonio - Josefina Gómez Mendoza
3.  O grito e a explosão do território brasileiro: desigualdades e seletividades socioespaiais. Debates urgentes 

4.  O Ensino Superior em Cabo Verde: cooperação e desenvolvimento territorial - Judite Nacimento

Mesas Redondas / Trabalho de campo

I.   Paisagens e Patrimónios
II.  História Local, História Ibérica, História Pública - Território, Memória, Identidade 
III. Cooperação e Desenvolvimento 
IV. Coesão Territorial

Forum As Novas Geografias dos Países de Língua Portuguesa

Intervenções: 

1.  Lúcio Cunha; Dirce Suertegaray; José Maria Semedo 

2.  Rui Jacinto; José Borzacchiello da Silva; Inês Macamo Raimundo; Maria Fernanda Delgado Cravidão 

Painéis 

Painel 1.    Geodiversidade, biodiversidade, ordenamento do território
Painel 2.    Dinâmicas da paisagem e injustiça ambiental 
Painel 3.    Recursos naturais e educação ambiental
Painel 4.    Património e turismo
Painel 5.    Património, patrimonialização, memória
Painel 6.    Agricultura e desenvolvimento rural
Painel 7.    Rural, segurança alimentar, políticas públicas
Painel 8.    Cidade e evolução urbana
Painel 9.    Cidade, paisagem e imagem urbana
Painel 10.  Literatura e leituras do território
Painel 11.  Dinâmicas económicas e sociais 
Painel 12.  Temas pós-coloniais
Painel 13.  Políticas públicas e sistemas de saúde
Painel 14.  Governação e movimentos sociais

 

XXI Curso de Verão 2021

sobre fronteiras, limites e o mundo novo - Maria Adélia Souza
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Programa

6 de Julho - Terça-feira 

12.00 horas - Trabalho de campo 

1. Paisagens e patrimónios

14.00 horas - Abertura

14.30 horas - Conferência 

Intervenções: 

.  Geodiversidade e Biodiversidade como elementos-chave na caracterização do patrimônio natural da Área 
de Proteção Ambiental do Cariri (Paraíba, Brasil) - Rafael Albuquerque Xavier (Universidade Estadual da 
Paraíba – UFPB); Bartolomeu Israel de Souza; Valéria Raquel Porto de Lima; José João Lelis Leal de Souza; Rafael 
Câmara Artigas; Lúcio Cunha

.  Coleção de referência de fitólitos da floresta ombrófila mista com araucária (Abelardo Luz, Santa Catarina) 
- Kevin Rosa dos Santos (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

.  Levantamentos fitossociológicos na raia divisória São Paulo- Mato Grosso do Sul, Brasil: uma análise de 
remanescentes florestais, através das pirâmides de vegetação - Diogo Laércio Gonçalves (FCT-UNESP - 
Presidente Prudente)

.  Papel das áreas protegidas na conservação e preservação da biodiversidade: caso do Parque Natural de 
Serra Malagueta - Jailson Furtado Pereira (Ministério da Educação - Cabo Verde)

.  Geossistema-Território-Paisagem (Gtp) e o ordenamento do território: uma perspectiva do contexto 
brasileiro - Carlos Eduardo das Neves (Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Marechal Cândido 
Rondon); Messias Modesto dos Passos (Universidade Estadual Paulista - Presidente Prudente); Lúcio Cunha 
(Universidade de Coimbra)

Jorge Gaspar 
Professor Emérito da Universidade de Lisboa

Lúcio Cunha 
Universidade de Coimbra; CEGOT e CEI

15.45 horas - Painel 1. Geodiversidade, biodiversidade, ordenamento do território

 Moderação: 

1. A charneca: memória, paisagem e património
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Rosangela Hespanhol 
UNESP - Campus de Presidente Prudente - São Paulo – Brasil

António Campar de Almeida 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; 
Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território

FOTO

15.45 horas - Painel 6. Agricultura e desenvolvimento rural

Intervenções: 
.  O vinho em Mamoiada (Sardegna). Entre enoturismo e territorialização - Giampietro Mazza; Manuela Delrio (Università 

degli studi di Sassari)

.  Análise de dados hídricos e condições de uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas do rio São Marcos e São 
Bartolomeu, Goiás - Kassio Samay Ribeiro Tavares (Universidade de Campinas – UNICAMP)

.  Histórias atravessadas pelos canais da transposição do Rio São Francisco: uma análise nas vilas produtivas rurais 
captação e Baixio dos Grandes, Cabrobó, Pernambuco, Brasil - Ana Paula Novais Pires Koga (Universidade Federal de 
Catalão)

.  A importância do território para as comunidades rurais moçambicanas reassentadas pelos chamados projectos de 
desenvolvimento - Elmer Agostinho Carlos de Matos (Universidade Eduardo Mondlane)

.  Sabugal: obstáculos e oportunidades de desenvolvimentos percecionados pela sua população - Carlos Pinto; Diogo 
Antunes; Diogo Martinho; Pedro Saloio; Adélia Nunes (Universidade de Coimbra)

Intervenções: 
.  Diagnóstico-Prognóstico das obras compensatórias e mitigatórias da UHE de Porto Primavera para os 

municípios da raia divisória São Paulo - Mato Grosso do Sul - Messias Modesto dos Passos; Diogo Laércio 
Gonçalves (Programa de Pós-Graduação em Geografia da FCT-UNESP - Presidente Prudente/SP)

.  Os processos de degradação na dinâmica da paisagem: um estudo de voçorocas no município de Ouvidor, 
Estado de Goiás - Lucas Ferreira Rodrigues (Universidade Federal de Catalão- UFCAT)

.  As paisagens urbanas e rurais e a formação das ilhas de calor em ambiente tropical continental - Margarete 
Cristiane de Costa Trindade Amorim (UNESP - Presidente Prudente)

.  Paisagens da injustiça ambiental: ruptura metabólica e des-envolvimento na Baixada Fluminense-RJ - Felipe 
Rangel Tavares (Universidade Veiga de Almeida)

. São Salvador (1925), silencio e poder nas margens do rio Paranapanema - Humberto Yamaki (Universidade 
Estadual de Londrina)

Moderação: 

Moderação: 

17.30 horas - Painel 2. Dinâmicas da paisagem e injustiça ambiental
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Valentin Cabero 

Universidade de Salamanca

 

Lúcio Cunha 

Universidade de Coimbra; CEGOT e CEI

 
Alipio García de Celis 

Profesor Titular de Geografía Física. Universidad de Valladolid

António Campar de Almeida 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; 
Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território

António Campesino 

Profesor Catedrático Jubilado de Análisis Urbano y Regional de la Universidad de 
Extremadura en Cáceres

FOTO

Intervenções: 
.  Variabilidade climática e planejamento urbano nas cidades da Região Metropolitana de Campinas, São Paulo, Brasil - 

Aline Pascoalino (Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP)

.  Planificação urbana das cidades do litoral de Benguela (Angola): desafios ambientais, de segurança pública e governança 
- Isaac Simão Santo; Inácio Filipe Basílio Justo; Kaliu Teixeira (Inácio António Justo; Kaliu Teixeira; Isaac Simão Santo (ISCED, 
Benguela. Angola)

.  O Crescimento urbano na Ilha do Maranhão e suas contradições socioespaciais - Tiago Silva Moreira (Universidade 
Federal do Ceará/Instituto Federal do Maranhão)

.  O direito à moradia e as políticas públicas de moradia no Brasil - Arlete Moysés Rodrigues (UNICAMP e UFPB)

.  Cidade Universitária de Coimbra e a sua relação com a população: uma evolução ao longo do tempo, vivências e 
memórias - Joana Capela de Campos (HTC-NOVA FCSH/CFE-UC); Claudete Oliveira Moreira (CEGOT-UC), Vítor 
Murtinho CES-UC, Norberto Santos (CEGOT-UC)

Moderação: 

17.30 horas - Painel 8. Cidade e evolução urbana

I. Paisagens e Patrimónios

Intervenções: 

19.00 horas - Mesa Redonda

Paisagens, (Geo)património e Desenvolvimento Local

Paisajes asilvestrados

Zamora-Bragança ¿Paisaje Cultural Transfronterizo? 

A floresta na paisagem futura da Região Centro 
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7 de Julho - Quarta-feira

12.00 horas - Trabalho de campo 

2. Território, memória, identidade

14.30 horas - Conferência

II. Paisaje y Patrimonio

Josefina Gómez Mendoza

Catedrática Emérita da Universidade Autónoma de Madrid

15.45 horas - Painel 3. Recursos naturais e educação ambiental

Messias Modesto dos Passos 

UNESP – Presidente Prudente

Moderação: 

Intervenções: 
. Brasil: incertezas na indústria extrativa no Amazonas - Paola Verri de Santana (Universidade Federal do Amazonas)

.  No tabuleiro estratégico da “economia verde” a exploração do lítio no Brasil e em Portugal - Elaine Santos (Grupo 
de Estudios Geopolitica y Bienes Comunes)

.  Brasil projeto Tijolinho: construção de residências sustentáveis para famílias em vulnerabilidade social em Porto 
Velho/RO – Brasil - Vera Lúcia de Almeida, Luma Damon de Oliveira Melo, Ayrton Sena Oliveira Barros, Débora Oliveira Maia, 
Jaíne Damasceno dos Santos, Cleide Pereira da Silva (Faculdade São Lucas, Porto Velho/RO)

.  O processo sustentável e simples que pode ajudar na identificação e prevenção de problemas motores em crianças 
mm Porto Velho/RO – Brasil - Rosangela dos Santos Rufino; Roseli Paiva (UNIRON)

.   A sustentabilidade na medicina. O uso de pele de tilápia do Nilo em procedimentos cirúrgicos e tratamento de 
queimaduras no Brasil - Eduardo de Almeida Nunes Senra; Anne Vitória Nogueira de Almeida; Pedro Henrique 
Carvalho Brazil (Universidade de Pernambuco; Centro Universitário São Lucas)

.  Reutilização de embalagens tetra pak no desenvolvimento de cartilhas educacionais para crianças, estimulando a 
higiene bucal em Porto Velho/RO – Brasil - Taiana dos Santos Carvalho (Centro Universitário Aparício Carvalho – 
FIMCA)

.  A Prática em Educação Ambiental (EA) conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS) em três escolas 
públicas estaduais na cidade de Porto Velho: uma compatibilização na perspectiva da transdisciplinaridade - Amarildo 
Augusto Oliveira (Facultad De Humanidades Y Artes); Dante Ribeiro da Fonseca (UNIR); Maria Madalena Ferreira 
(CEGOT)
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Intervenções: 
.  Conservación del patrimonio natural y cultural de Sanabria desde los movimientos sociales - Daniel Boyano Sotillo 

(Asociación para el Estudio de la Montaña Cryosanabria)

.  Ecológica em propriedade rural na área de proteção ambiental do Córrego Timburi, município de Presidente 
Prudente-SP - Thais Helena Gonçalves (UNESP - Presidente Prudente)

.  Território em movimento Fazenda Taveiras e distrito de Cerrado: uma leitura sobre a apropriação do Cerrado 
Goiano - Mônica Pereira dos Santos (Universidade Federal de Goiás)

.  Políticas públicas e o uso de agrotóxicos na olericultura em Lumiar - Região Serrana do Rio de Janeiro - Ana Dalva 
de Oliveira Santos (Universidade Federal Fluminense)

.  Desestruturação das políticas de segurança alimentar e seus efeitos nos municípios que integram o EDR de Dracena, 
Estado de São Paulo, Brasil - Rosangela Hespanhol;  Antonio Nivaldo Hespanhol (UNESP - Presidente Prudente)

Intervenções:
.  O balneário de Rosana, SP: da desconstrução da paisagem a agressão ao meio ambiente - Renata Maria Ribeiro 

(UNESP - Universidade Estadual Paulista)

.  SISTUR: da teoria à aplicabilidade na geração de recurso natural em produto turístico - Renan Ricardo Galdino Inácio 
(UNESP - Campus de Rosana)

. Um olhar sobre o património histórico-cultural na promoção da actividade turística no distrito de Namaancha na 
província de Maputo (Moçambique) - Francisca Ludovina Salomão Langa; Dário Isidro Manuel Chundo; Inocência Felicidade 
Bata Muianga (Universidade Pedagógica de Maputo)

. Propuesta de georruta por La Geria (Lanzarote, España): una experiência entre volcanes y vinos - Javier Dóniz-Páez 
(Universidad de La Laguna); Salvatore Lampreu (Universidad de Sassari)

. Trilho do Corgo em Faiões - No Vale da história e da memória - Rogério António de Castro Coelho (Instituto Politécnico 
de Bragança)

.  Benguela, destino turístico de referência em Angola: visão prospectiva (2021-2025) - Manuel Francisco Bandeira 
(Instituto Superior de Ciências de Educação)

15.45 horas - Painel 7. Rural, políticas publicas, segurança alimentar 

Moderação: 

17.30 horas - Painel 4. Património e turismo

Moderação: 

Maria Fernanda Delgado Cravidão 

Departamento de Geografia e Turismo, Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra; Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território

María Isabel Martín Jiménez
Universidade de Salamanca
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17.30 horas - Painel 9. Cidade, paisagem e imagem urbana

Rui Jacinto

Centro de Estudos de Geografia e de Ordenamento do Território (CEGOT - UC); 
CEI

Rita Costa Gomes 

Towson University

Diego Piay Augusto

Universidad de Oviedo

Patricia Argüelles Álvarez 

Universidad de Salamanca

Moderação: 

Intervenções: 
.  O Processo de gentrificação em Moçambique: mudanças e perspectivas - Jaoquim Miranda Maloa (Universidade 

Rovuma, Extensao de Niassa)

.  Toponímia urbana, espírito do lugar e imaginário coletivo: as cidades de Cabo Verde e o nome das suas ruas - Rui 
Jacinto (CEGOT-UC); Maria Luísa Ferro Ribeiro (Ex-Diretora do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da 
Educação de Cabo Verde)

.  A nova face da periferia urbana: um olhar sobre o comércio - Leila de Oliveira Lima Araújo (Universidade Federal 
Fluminense – UFF)

.  Patrimônio: imagens e retratos a partir da paisagem urbana - Eline Dornelas (UNESP…..)

.   Os muros que nos (re)une: olhar as paisagens visuais urbanas a partir de Coimbra e do Rio de Janeiro - Ivaldo Lima 
(Universidade Federal Fluminense - UFF); Rui Jacinto (CEGOT – Universidade de Coimbra)

19.00 horas - Mesa Redonda

II. História Local, História Ibérica, História Pública

Dinamización de los núcleos rurales de baja densidad a partir del estudio de las 
villae romanas: el noroeste peninsular

Oficina de História: no cruzamento da história pública com a história local
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Museos de frontera y patrimonios inmateriales de la raya hispano-portuguesa 

História local, história ibérica: as origens da Indústria da Seda na Guarda no Século 
XVIII 

La emigración en la Raya: historia, memoria, vinculación

Irene Sánchez Izquierdo 

Universidad de Alcalá

Antonieta Pinto  

Agrupamento de Escolas da Sé, Guarda

António Prata Coelho 

Agrupamento de Escolas da Sé, Guarda

Arsenio Dacosta 

Universidade de Salamanca
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8 de Julho - Quinta-feira 

12.00 horas - Trabalho de campo 

III. Cooperação e Desenvolvimento

14.30 horas - Conferência

O grito e a explosão do território brasileiro: desigualdades e seletividades socioespaiais. Debates urgentes 
sobre fronteiras, limites e o mundo novo 

Maria Adélia Souza 

Professora Titular de Geografia Humana da USP - Universidade de São Paulo; 
aposentada

António Pedro Pita

Universidade de Coimbra

15.45 horas - Painel 5. Património, patrimonialização, memória

Moderação: 

Intervenções: 
. Pauliteiros de Miranda: quando a música, a ação e a dança se cruzam em territórios de fronteira - Helena 

Santana (Universidade de Aveiro); Rosário Santana (Instituto Politécnico da Guarda)

.  A linha do tempo da patrimonialização entre a memória e o apagamento de um Parque Arqueológico em 
Ouro Preto (Minas Gerais – Brasil) - Rodolfo Nazareth Junqueira Fonseca (Universidade de Brasília – 
UNB)

.  Projeto Arqueológico Outeiro do Circo (Beja, Portugal): educação patrimonial e envolvimento comunitário 
- Miguel António Paixão Serra (Câmara Municipal de Serpa; CEAACP)

.  Casas e Lugares do Sentir: um processo de museologia participada - Moana Soto; Pedro Miguel Salvado; 
Carlos Serrano; André Mota Veiga (Museu Arqueológico do Fundão - José Alves Monteiro / Cátedra 
UNESCO – ULHT)

.  Museu na aldeia – a arte e a cultura rompendo o isolamento social e territorial - Henrique Chaves; Gabriela 
da Rocha; Roberta Frontini; Lina Pereira; Raquel Gomes; Sofia Neves; Ruben Santos; Inesa Markava; Jesus 
Noguera Kristen (Sociedade Artística Musical dos Pousos - SAMP)

.  Idanha-a-Velha e Monsanto da Beira: tempos e patrimónios com e sem gentes - Pedro Miguel Salvado 
(Museu Arqueológico do Fundão - José Alves Monteiro) 
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David Ramos Pérez 

Profesor Titular de Geografía Humana. Departamento de Geografía. Universidade 
de Salamanca

Lúcio Cunha 

Universidade de Coimbra

Dirce Suertegaray 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Universidade Federal da 
Paraíba, (UFPB)

José Maria Semedo 
Universidade de Cabo Verde (UniCV)

Moderação: 

Intervenções: 
.  Por uma arqueogeografia Brasileira: metodologia para uma análise profunda do território a partir da região 

Guerra do Contestado, no sul do Brasil - Nilson Cesar Fraga (Universidade Estadual de Londrina)

.  Cada vez menos campos, cada vez menos neutrais - Jose Luiz de Moura Filho (Universidade Federal de Santa 
Maria)

.  O Ceará nos trilhos: um olhar geográfico da trajetória industrial ferroviária cearense - Francisco Thalvanys 
Marques Duarte; Hirma de Lucena Oliveira (Universidade Federal do Ceará – UFC)

.  A Territorialidade da população prisional do complexo penitenciário do Serrotão em Campina Grande-PB 
- Amaro Freire Amteztegui Rosales e Eugênia Maria Dantas (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

.  La dinámica geodemográfica en la raya luso-salmantina: implicaciones en tiempos de pandemia - Lía 
Fernández Sangrador (Universidad de Salamanca)

.  Política de população em Moçambique: porquê e para quê? - Carlos Arnaldo e Rogers Hansine (Universidade Eduardo 
Mondlane - UEM)

15.45 horas - Painel 11. Dinâmicas económicas e sociais 

17.30 horas - Fórum: As Novas Geografia dos Países de Língua Portuguesa

1. Intervenções: 

Natureza e ambiente na geografia brasileira contemporânea 

Natureza e Sociedade em Portugal: uma Geografia das alterações climáticas e das 
questões ambientais

A pesquisa e o ensino da Geografia em Cabo Verde – experiencias e perspetivas 
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Rui Jacinto

Centro de Estudos de Geografia e de Ordenamento do Território (CEGOT - UC); 
CEI 

Vitor Casas

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

Inês Macamo Raimundo 

Departamento de Geografia e Centro de Análise de Políticas, Faculdade de Letras e 
Ciências Sociais, Universidade Eduardo Mondlane

Maria Fernanda Delgado Cravidão 

Departamento de Geografia e Turismo, Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra; Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território

2. Intervenções: 

Países de Língua Portuguesa: o intercâmbio a partir da Geografia 

As geografias e as comunidade geográficas dos Países de Língua Portugues: pontes 
para um diálogo multiterritorial

Geografia em Moçambique e tentativas de adaptação entre as Ciências Sociais e 
Humanas e Ciências Naturais

As geografias de cá e de lá – Diferentes olhares, múltiplas cumplicidades 
Breve nota a propósito de se ser geógrafo nos Países de Língua Oficial Portuguesa

19.00 horas - Mesa Redonda: 3. Cooperação e Desenvolvimento

Intervenções: 

António Pedro Pita

Universidade de Coimbra

Valentín Cabero 

Universidade de Salamanca

La dimensión iberista de la cooperación y el desarrollo transfronterizo

Cultura e desenvolvimento

Islas del pasado, semillas de futuro

Comunicación y consultoría ambiental, Traguntía (Salamanca), 
Fornillos de Fermoselle (Zamora)
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Cristina Robalo-Cordeiro 

Universidade de Coimbra

Judite Nacimento

Reitora da Universidade de Cabo Verde

9 de Julho - Sexta-feira

12.00 horas - Trabalho de campo 

4. Coesão territorial: o rural e o urbano

15.45 horas - Painel 10. Literatura e leituras do território

Moderação:

Intervenções:
. Toponímia, identidade e processo de colonização da Paraíba - Inocencio de Oliveira Borges Neto (Universidade Federal 

da Paraiba); Dirce Maria Antunes Suertegaray; Rui Jacinto; Doralice Sátyro Maia; Bartolomeu Israel de Souza; Carlos Augusto 
de Amorim Cardoso

. Patrimônio linguístico mais-que-humano entre os Tuxá de Rodelas, Brasil - Leandro Durazzo (Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte)

. A leitura literária como experiência geográfica na escola - Maíra Suertegaray Rossato (Colégio de Aplicação - UFRGS)

.  Hermes e Clio: a poesia como material paradidático em cursos de História - Leandro Gavião (Universidade Católica 
de Petrópolis, UCP - Rio de Janeiro)

. Intimidade pública: uma análise da correspondência de Machado de Assis entre 1878 e 1882 - Marianna França 
Monteiro (Universidade de Coimbra)

. O mar entre Cecília Meireles e Sophia de Mello Breyner Andresen: partilhas espaciais e literárias através de imagens 
poéticas entre Portugal e o Brasil - Valéria Cristina Pereira da Silva (Universidade Federal de Goiás)

O Ensino Superior em Cabo Verde: cooperação e desenvolvimento territorial

14.30 horas - Conferência
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15.45 horas - Painel 12. Temas pós-coloniais

Ivaldo Lima 

Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense (UFF)

María Isabel Martín Jiménez
Universidade de Salamanca

Moderação: 

Moderação: 

Intervenções:
.  Imaginar, realizar e compartilhar: oficinas de aprendizagem criativa como instrumento para uma educação baseada em 

projetos - Juliana Ramalho Barros (Universidade Federal de Goiás – UFG)

.  O amor virtual transcultural em contextos transnacionais - Catarina Goncalves (UFRJ)

.  Antirracismo empático - Débora Santana de Oliveira (Ethos/ Universidade Federal Fluminense-UFF)

.  Ladinoamefricanidade: os congressos de cultura negra das américas sob a ótica de Lélia Gonzalez - Ana Júlia França 
Monteiro (Instituto de Investigação Interdisciplinar - Universidade de Coimbra)

.  O Anticolonialismo como consciência histórica nacional: o ofício de José Honório Rodrigues (1946-1987) - Gabriel 
Elias Rodrigues de Souza (Instituto de Estudos Sócioambientais - Universidade Federal de Goiás)

17.30 horas - Painel 13. Políticas públicas e sistemas de saúde

Intervenções:
. Descentralização e participação nos conselhos locais: desafios para o desenvolvimento local - Dercio Gabriel Machavate 

(Universidade Eduardo Mondlane)

. Descentralización administrativa y prestación de servicios esenciales como presupuesto para revertir el abandono 
de las áreas rurales: perspectiva hispano-lusa - Jose Luis Domínguez Álvarez (Universidad de Salamanca)

.  Pandemia, desterritorialização e confinamento. A casa como território performativo no atual contexto pandémico – 
Ana Maria Cortez Vaz; João Luís Jesus Fernandes (CEGOT, Universidade de Coimbra)

. Intervenções promotoras de e-government e e-health numa organização de saúde - o caso da Unidade Local de 
Saúde da Guarda - Isabel Cristina Antunes Afonso Lopes (Instituto Politécnico da Guarda e Unidade Local de Saúde da 
Guarda)

.  Solidariedade ou caridade: pistas para um diálogo com as frentes contra a Covid-19, em territórios favelados - Timo 
Bartholl; Leila de Oliveira Lima Araujo e outros; Yago Evangelista Tavares de Souza; Laís Bronzi Rocha; Thais da Silva Matos 
(Universidade Federal Fluminense – UFF)

.  Cooperação federativa e governança regional no Sistema Único de Saúde (SUS)/Brasil - Juliana Nunes (Universidade 
Federal Fluminense – UFF); Antonio Angelo Martins da Fonseca (Universidade Federal da Bahia - UFBA)
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José Borzacchiello da Silva 
Universidade Federal do Ceára - UFC/PUC-Rio

Lorenzo López Trigal 

Catedrático jubilado de Geografía Humana da Universidad de León

João Ferrão 

Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa 

FOTO

Moderação: 

Intervenções: 

17.30 horas - Painel 14. Governação e movimentos sociais

Intervenções:
.  Novos e velhos movimentos sociais no Brasil - José Borzacchiello da Silva (UFC/PUC-Rio)

.  Geografia e historicidade na democratização da África: uma análise comparada do continente com ênfase nos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) - Thais de Oliveira Queiroz (Universidade de Coimbra)

.  As Democracias morrem quando a Política declina: facciosismo e arquétipos no Brasil - Francisco José Araujo 
(Universidade Estadual do Maranhão – UEMA)

.  Os movimentos sociais urbanos em Campina Grande-PB: confrontos e resistências na cidade face à pandemia - 
Davidson Matheus Félix Pereira (UFPB)

.  Governo Bolsonaro: o retorno da política genocida contra os povos Indígenas - Gilberto Vieira dos Santos (Universidade 
Estadual Paulista – Unesp)

.  Neoliberalismo e guerra social no Brasil - Cláudio Luiz Zanotelli (Universidade Federal do Espírito Santo)

19.00 horas - Mesa Redonda: 4. Coesão Territorial

Revisión de la cooperación transfronteriza en países europeos y americanos

A Coesão Territorial como princípio político e fantasia mobilizadora

Rui Jacinto

Centro de Estudos de Geografia e de Ordenamento do Território (CEGOT - UC); 
CEI 

Meio século de desenvolvimento regional em Portugal [1970-2020]: das assimetrias 
às abordagens territorias de discriminação positiva
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Resumo das Comunicações
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Geodiversidade e biodiversidade como elementos-chave na caracterização do 

patrimônio natural da área de proteção ambiental do Cariri (Paraíba, Brasil)

Rafael Albuquerque Xavier
Universidade Estadual da Paraíba

xavierra@uol.com.br
Bartolomeu Israel de Souza

Valéria Raquel Porto de Lima
José João Lelis Leal de Souza

Rafael Câmara Artigas
Lúcio Cunha

A Área de Proteção Ambiental (APA) do Cariri é uma unidade de conservação criada pelo Governo do 

Estado da Paraíba no ano de 2004, e fica situada entre os municípios de Boa Vista, Cabaceiras e São João 

do Cariri. A APA está inserida no bioma Caatinga, com uma área de 18.560 hectares, se constituindo num 

importante instrumento para a proteção ambiental da área. Contudo, com o passar dos anos, observa-se que 

na prática nenhuma ação efetiva foi implementada para o seu pleno funcionamento. A APA não dispõe de plano 

de manejo e conselho gestor, bem como não há infraestrutura e funcionários na unidade de conservação. 

Nesse sentido, o presente trabalho visa enfatizar a importância dessa unidade de conservação a partir da 

caracterização da sua geodiversidade e biodiversidade, como elementos fundamentais do seu patrimônio 

natural. Para tanto, foi feito uma síntese dos estudos produzidos na APA, relacionados a geodiversidade e 

a biodiversidade. No ano de 2013, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) publicou o cadastro de Sítio 

Geológico e Paleontológico número 68, intitulado “Mar de bolas do Lajedo do Pai Mateus, Cabaceiras-PB”, 

onde destacou a expressiva geodiversidade dos Lajedos do Pai Mateus, Lajedo do Bravo, Lajedo Manoel 

de Souza e Saca de Lã, todos dentro da APA. Recentemente, na proposta de criação do Geoparque Cariri 

Paraibano, apenas na área da APA foram catalogados 13 geossítios (CPRM, 2018). Toda essa geodiversidade 

é sustentada por um plúton magmático de composição granítica, que ao aflorar na superfície, vem passando 

por processos de intemperismo e erosão, originando inúmeras geoformas, tais como: lajedos, boulders, tafoni, 

gnammas, castle koppies, dentre outras. A geomorfologia granítica contida na APA apresenta, também, grande 

importância ambiental, pois ela define toda a dinâmica hidrológica, gerando áreas mais úmidas nas bordas 

dos lajedos e, em “embaciamentos naturais”, como nas grandes gnammas e fraturas. Essa maior estocagem 

hídrica e de sedimentos nesses setores, permitiram o desenvolvimento de solos e vegetação diferentes dos 

que predominam regionalmente. Existem aí, solos com altos teores de carbono orgânico, que alimentam e 

são alimentados por uma vegetação de caatinga arbórea densa, e com significativa diversidade de espécies. 

Soma-se a esse conjunto de elementos da geodiversidade e da biodiversidade, os registros arqueológicos 

e paleontológicos encontrados na APA. Nesse sentido, conclui-se que o sistema ambiental contido na APA 

do Cariri, funciona de modo interdependente, entre os elementos da geodiversidade e da biodiversidade. 

Portanto, a raridade desses elementos naturais observados justifica a sua proteção, configurando-se, assim, 

em um singular patrimônio natural.
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Fitólitos são corpúsculos de sílica amorfa depositada dentro e entre as células vegetais, produzidas por muitas 

famílias de plantas ao longo de seu ciclo vegetativo e, em algumas situações eles são os únicos marcadores 

biológicos que podem ser usados para estudos de reconstituição paleoambiental (RP). Atualmente constata-se 

a carência de coleções de referências de plantas modernas, sobretudo dos biomas brasileiros, necessárias para 

os estudos de RP no Brasil. Neste projeto propõe-se o estudo da produção fitolítica de 18 espécies de plantas 

para a elaboração da coleção de referência de fitólitos da Floresta Ombrófila Mista de Araucária (FOM) da 

Estação Ecológica Mata Preta (Abelardo Luz, SC), no total composta por 58 espécies. Não foi identificado 

nenhum morfotipo novo, nem novos morfotipos com significado taxonômico. Os resultados corroboram 

estudos anteriores com plantas das mesmas famílias estudadas neste trabalho e corrobora a redundância do 

morfotipo spheroid psilate e o significado taxonômico deste morfotipo para indicar plantas eudicotiledôneas.
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O presente trabalho tem como intuito principal fazer uma análise da estrutura vertical da cobertura vegetal 

de alguns remanescentes florestais pela representação de modelos gráficos de pirâmides de vegetação na 

Raia Divisória São Paulo-Mato Grosso do Sul, Brasil, por meio de levantamentos fitossociológicos feitos ao 

longo da área, na transição dos biomas: Mata Atlântica-Cerrado. A metodologia inclui trabalhos de campo 

ao longo dos anos de 2017 e 2019 onde foram analisados em quatro lotes distintos da Raia os parâmetros 

de: abundância/dominância e sociabilidade de acordo com Braun-Blanquet (1951). Neste contexto, a análise 

da estrutura vertical da vegetação, foi realizada a partir da composição dos estratos vegetais distribuídos 

em quatro grupos principais: arbóreo, arbustivo, herbáceo-rasteiro. Inicialmente foram analisados dois lotes 

no município de Teodoro Sampaio, no Estado de São Paulo, próximo ao Parque Estadual Morro do Diabo. 

Posteriormente, foram feitas análises nos municípios de Rosana e Anaurilândia na transição entre os estados 

de São Paulo e Mato Grosso do Sul, respectivamente. Para a identificação das espécies, utilizou-se o apoio 

técnico da Companhia Energética de São Paulo (CESP), que disponibilizou a equipe de mateiros que realizam 

trabalhos de reflorestamento e coleta de sementes para o Horto Florestal de Rosana. As informações colhidas 

em campo foram catalogadas na ficha biogeográfica, contando com a composição das espécies por estrato, 

e as informações referentes à presença de serrapilheira, o tipo de clima, solo e estrutura litológica, além 

dos aspectos antrópicos dentro e no entorno do lote que compõem a dinâmica deste conjunto. Por fim, os 

dados foram compilados por meio de representação gráfica em pirâmides de vegetação feitas no software 

CorelDraw, utilizando a metodologia de Bertrand (1966). A partir desta análise, pretende-se contribuir para o 

entendimento da estrutura da paisagem e do grau de antropização no geossistema em questão.
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Ligada à vontade de conhecer melhor a Biodiversidade de Cabo Verde de uma forma geral e do PNSM de 

uma forma particular e de proporcionar um contributo para a sua conservação e proteção dos recursos 

naturais de uma forma geral e da Biodiversidade de uma forma especifica, despertei a curiosidade de fazer 

uma pesquisa acercada temática.

Este trabalho surgiu, no âmbito da verificação de vários problemas ambientais que arrasam o mundo, de uma 

forma geral, no que se refere a conservação e preservação dos recursos naturais e da Biodiversidade.

Como sabemos, a preocupação ambiental não é algo recente, o impacte das populações sobre a Biodiversidade e 

o consumo crescente dos recursos naturais tem recebido atenção por parte do Governo, Organizações Não-

Governamentais (ONG´s) e Sociedade Civil nestes últimos anos. Eles têm tido uma crescente necessidade 

de analisar os diferentes factores que vem afectando os ecossistemas e criar instrumentos que permitam 

conservar e preservar os recursos naturais e a Biodiversidade. 
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A discussão desenvolvida relaciona os pressupostos do sistema GTP (Geossistema – source, Território – 

ressource, Paisagem – ressourcement), criado por Georges Bertrand (1991) e reinterpretado por Claude e 

Georges Bertrand (2002, 2014), ao debate do ordenamento do território. Tal proposta se justifica pela contínua 

e difícil utilização do ordenamento nas pesquisas nacionais acerca do tema. Portanto, busca-se promover uma 

discussão que estabeleça pontes analíticas suficientes para diminuir as dificuldades de aplicação do sistema 

GTP junto aos estudos que articulem sociedade ↔ natureza com vistas a criar propostas para o ordenamento 

do território. O debate firmado responde de forma transversal e articulada as perguntas a seguir: o sistema 

GTP tem sido utilizado como uma proposta teórico-metodológica importante para a inserção do debate 

geográfico junto ao ordenamento – ambiental e paisagístico – dos territórios? O sistema GTP é importante 

para discutir de forma prática a diversidade e complexidade do ambiente? Para alcançar a referida finalidade, 

relaciona-se diferentes obras sobre a temática, trechos extraídos do roteiro de entrevista realizada com 

o Professor Bertrand e dados coletados a partir das dissertações e teses realizadas em 18 programas de 

pós-graduação em Geografia no Brasil. Para dar suporte às reflexões entre o ordenamento do território e 

o sistema GTP, apresenta-se um panorama da produção nacional sobre o tema, indicando a região do país 

que a pesquisa foi produzida; o nível da produção (mestrado e doutorado); a universidade a que se vincula; a 

linha de pesquisa a que se associa; os orientadores e as bancas avaliadoras das dissertações e teses; as escalas 

e unidades de análise; os subcampos pesquisados; a relação com o ordenamento do território; o objetivo 

geral da pesquisa analisada; e a centralidade ou não do sistema GTP no referido debate. O viés articulador e 

multitemático trazido pelas variáveis supracitadas, dão a esta pesquisa a possibilidade de discutir princípios do 

ordenamento do território e do desenvolvimento sustentável com base no GTP. A pesquisa pode, também, 

ser útil para o entendimento da diversidade e complexidade do ambiente, ao dialogar natureza e cultura.
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Dinâmicas da paisagem e injustiça ambiental

Painel 2.
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O epicentro desta investigação é a região que envolve a última das UHE's construídas no alto curso do rio 

Paraná, ou seja, a UHE de Porto Primavera, situada entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

Nas duas décadas de sua história de construção, Porto Primavera enfrentou diversas e tempestuosas fases 

da política e da economia nacional, assim como, importantes eventos sociais e ambientais, que refletiram 

diretamente no seu projeto. 

A Raia Divisória SP-MS corresponde a um espaço tradicionalmente deprimido, enfraquecido e longe das 

decisões e das ações do poder político estadual e federal. As transformações conhecidas pela região da 

Raia Divisória de SP-MS, motivadas pela implantação da UHE de Porto Primavera, não foram, obviamente, 

as mesmas e nem tiveram as mesmas intensidades em cada um dos dois estados. Em termos ambientais, a 

porção sul-mato-grossense sofreu os maiores impactos; a porção paulista destaca-se por uma maior evidência 

de efeitos no nível socioeconômico. Todo o conjunto de obras compensatórias e mitigatórias e a atuação da 

CESP que vieram agregadas à construção da UHE, serviram de estímulo à reativação econômica dessa porção 

territorial. A CESP constituiu, de fato, um importante agente na transformação e na construção da paisagem 

regional. 

O objetivo maior desse projeto é o de diagnosticar-prognosticar os impactos socioambientais da implantação 

(ou não) das obras compensatórias e mitigatórias, contidas no EIA-RIMA da UHE de Porto Primavera, no 

processo de construção da paisagem na Raia Divisória SP-MS. Um outro objetivo, mais específico, é realizar 

estudos detalhados dos impactos socioambientais, certamente presentes em assentamentos rurais. 

Os procedimentos teórico-metodológicos desse projeto estão sustentados no paradigma GTP (Geossistema/

source – Território/ressource – Paisagem/ ressourcement). O resultado mais relevante desse projeto é avaliar 

(diagnosticar-prognosticar) os impactos das obras compensatórias-mitigatórias no desenvolvimento regional, 

notadamente no meio ambiente. 

Palavras Chave: Raia Divisória SP-MS - UHE Porto Primavera - obras compensatórias e mitigatórias - GTP 

(Geosistema - Território - Paisagem) 
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É inegável que os processos de uso e ocupação do solo no Cerrado goiano acontecem de forma inadequada 

e, na maioria das vezes, sem um planejamento suficiente, ocasionado o desmatamento e o desenvolvimento 

de processos erosivos. Pensando nisso, o presente artigo busca apresentar considerações sobre a dinâmica da 

paisagem e o uso do solo como influência para a formação de processos de degradação da paisagem do tipo 

Voçorocas, utilizando como lócus a bacia hidrográfica do Ribeirão Ouvidor, município de Ouvidor, estado de 

Goiás, Brasil. Assim, foi feito um estudo que se investigou os processos de alterações na paisagem local e a 

evolução do processo erosivo, identificando possíveis processos formadores e propondo possíveis sugestões 

para contenção e a interrupção deste fator de degradação da paisagem local, O motivo que culminou na escrita 

deste artigo foi a necessidade de compreender mais a respeito da dimensão que o tema proposto abrange, 

aliada a falta de estudos locais sobre essa temática, para, possivelmente, sugerir melhorias para a reparação da 

dinâmica da paisagem local, a partir proposições de métodos paliativos a curto prazo, e corretivos a médio e 

longo prazo e fazendo deste uma oportunidade de estudo que agregue valor para a preservação ambiental 

municipal. Para isso, foram utilizados inicialmente embasamentos bibliográficos que trabalham a temática 

proposta, a partir de estudiosos como Ab’Sáber (2003), Nimer (1979), Bertrand (2004), Casseti (1987,1988), 

Guerra (2006), entre outros, abordando a paisagem, mais especificamente o Cerrado, como palco de dinâmica 

constante onde se desenvolvem elementos físico-ambientais pelos usos socioeconômicos. Em segundo 

momento foi feita uma pesquisa de campo de cunho qualitativo, que consistiu em visitas em campo para coleta 

de materiais e recursos como imagens, mapas, fotografias, mapeamento da voçoroca, entre outros, e pesquisa 

de dados secundários da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), documentos municipais, etc. Em suma, foi possível observar e constatar que o 

processo erosivo se encontra cercado por culturas perenes e está em evolução acentuada.

Palavras-chave: Dinâmica da Paisagem. Voçorocas. Trabalho de campo. Degradação ambiental.
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O processo de urbanização proporciona fortes alterações na paisagem natural e cria superfícies com 

características heterogêneas capazes de alterar a atmosfera na escala local.

Os ambientes rurais também foram transformados em relação às paisagens naturais, entretanto, os efeitos do 

ar comprometido no urbano são mais evidentes. 

Dentre as alterações na atmosfera resultantes das transformações das paisagens, o aumento das temperaturas 

e a formação das ilhas de calor são sentidas no cotidiano da sociedade em cidades com diferentes contextos 

climáticos.

No ambiente tropical, as ilhas de calor intensificam situações de desconforto térmico para o calor, já comuns 

nas baixas latitudes.

A característica mais significante da ilha de calor atmosférica é sua intensidade, entendida como a diferença 

entre o máximo da temperatura urbana e o mínimo da temperatura rural.

Nessa perspectiva, Fernández García (1996) definiu a intensidade e a magnitude das ilhas de calor considerando-

se as diferenças térmicas entre o rural e o urbano registradas por meio dos seguintes parâmetros: ilha de 

calor de fraca magnitude, quando as diferenças entre os pontos mais quentes e mais frios variam de 0ºC a 

2ºC; de média magnitude, quando variam de 2ºC a 4ºC; de forte magnitude, quando variam de 4ºC a 6ºC; e 

de muito forte, quando superiores a 6ºC.

O objetivo deste trabalho foi analisar a frequência das intensidades das ilhas de calor em pontos com 

características paisagísticas diferentes no ambiente urbano de Presidente Prudente e no rural próximo em 

dias sob condições sinóticas estáveis (sem registro de precipitação).

Para isso foram instalados sensores de temperatura no intraurbano e rural próximo de Presidente Prudente, 

tendo-se como principal referência as cartas de intensidade da temperatura dos alvos diagnosticadas por 

meio de imagens tratadas do satélite Landsat 8, canal 10. 

Os resultados mostraram que os picos das ilhas de calor de magnitudes forte e muito forte foram registrados 

especialmente às 21h nas áreas densamente construídas nos conjuntos habitacionais de baixo padrão 

construtivo e com os lotes completamente impermeabilizados.
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O ambiente que corresponde à Baixada fluminense – uma região histórico-cultural situada no estado do Rio 

de Janeiro, Brasil – sempre esteve integrado às lógicas dominantes de produção, desde as primeiras fases de sua 

história – em que a atividade açucareira vigorava na região (GEIGER & SANTOS, 1954, p.292) – até o período 

mais recente, a fase urbana-industrial, onde pode-se observar um “casamento estrutural entre neoliberalismo, 

flexibilização produtiva e desenvolvimento sustentável” (OLIVEIRA, 2020). Deste modo, a paisagem da Baixada 

fluminense apresenta as sucessivas marcas de diferentes períodos em que o desenvolvimento autorizou uma 

verdadeira ofensiva contra a natureza. A partir de um debate que lança mão de categorias geográficas como 

Paisagem, Região e Ambiente, objetiva-se analisar os diferentes usos sociais da natureza no espaço-tempo da 

região, os imaginários a respeito da natureza e as implicações concretas na espacialidade regional, sobretudo 

a partir das noções de desenvolvimento e progresso. Enquanto recurso didático e metodológico, propomos 

uma periodização que denominamos “ciclos de ruptura metabólica” (FOSTER, 1999; PORTO-GONÇALVES, 

2016) no ambiente da Baixada Fluminense, o que nos permitiu verificar as transformações na paisagem e 

um acúmulo de situações de injustiça ambiental (ACSELRAD, 2010; SOUZA, 2019), isto é, processos em que 

os rejeitos e prejuízos provenientes do desenvolvimento hegemônico são distribuídos de modo desigual 

na sociedade e no espaço-tempo. Neste sentido, a ruptura metabólica do ambiente é concebida como des-

envolvimento (PORTO-GONÇALVES, 2017), uma vez que provoca e aprofunda uma cisão do envolvimento 

sociedade/natureza. Concluímos observando que a Ecologia Política e as lutas do movimento por justiça 

ambiental são fundamentais para superar o des-envolvimento, politizando a relação (de envolvimento) 

indissociável entre sociedade e natureza, e levantando alternativas ambientalmente justas.
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O estudo trata da “Povoação de São Salvador” proposta pelo Governo do Paraná, no Norte do Estado, na 

década de 1920, na margem esquerda do rio Paranapanema. Revela o intenso jogo de poder e interesses entre 

concessionários de terras devolutas, grileiros e o Governo na chamada Terras do Norte. 

O jogo de interesses e poder significava os silêncios, distorções intencionais e desvios presentes na mensagem 

e na cartografia de contrapartes. Confirma o discurso cartográfico e seus significados apontados por Harley 

(2009). 

A concluir através da análise do Mappa de Viação do Paraná (Dezembro de 1925), podemos afirmar que São 

Salvador estava relacionado com um complexo sistema de circulação regional. A Estrada de Ferro Central 

do Paraná ajustada para a Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP, 1925), a rede de estradas e balsas, 

principalmente a ligação com Jacarezinho e Cambará; e finalmente um conjunto de portos/povoação ao longo 

do rio Paranapanema. 

Podemos identificar nesse sistema de organização do território, as condicionantes para a instalação de 

Núcleos Coloniais e Povoados como Sede, preconizados pelo Decreto de Colonização (N.218/1907). 

São Salvador (28 Outubro 1925) era o ponto final do Ramal 2 da EFCP ajustada (16 Outubro de 1925). O 

curto espaço de tempo entre o Contrato de Compra e Venda de Terras Devolutas entre a Companhia de 

Terras Norte do Paraná, Companhia Marcondes de Colonização e o Governo do Estado, e a Transferência de 

Concessão da EFCP, até a publicação do Decreto de criação da Povoação de São Salvador permite concluir 

sobre provável articulação de interesses. 

Além disso, embora praticamente desconsiderado pelos autores, o Norte do Paraná era resultado da 

sobreposição de cláusulas Decretos de Concessão de Terras Devolutas, Decretos de Colonização e 

Decretos de Concessão de Ferrovias e não somente virtuosismo desta ou daquela Companhia. Elementos de 

caracterização da paisagem. (YAMAKI, 2017)

Silêncio de Viajantes 

Pierre Monbeig (1935) e Pierre Deffontaines (1938) geógrafos franceses estiveram no Norte do Paraná 

na década de 1930. Fizeram várias publicações. Porém não citaram a Estrada de Ferro Central do Paraná, 

presente na Escritura de Compra de Terras da CTNP tampouco São Salvador. É uma incógnita. Uma hipótese 

é a de que as informações a que tiveram acesso na visita ao Norte do Paraná teriam sido aquelas obtidas no 

contato com a própria Companhia. Isso pode ser comprovado, parcialmente, pela não citação da EFCP nas 

edições comemorativas publicadas pela CTNP (NAKANISHI/CTNP 1931; GOMES, 1938; SANTOS, 1977).
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Um extenso estudo de ferrovias no Paraná entre 1880 e 1940 foi realizado por Kroetz (!985). Mais uma vez a 

EFCP e EFCP foram esquecidas ou omitidas. Em contrapartida são reafirmadas a Estrada de Ferro São Paulo 

Paraná EFSPP a partir de Ourinhos/Cambará.

O Discurso Oficial

O Decreto 1172 de 28 de Outubro de 1925 desapropriava uma “área de 2 000 hectares sobre o Ribeirão 

Vermelho, em lugar conveniente nas proximidades do rio Paranapanema, visando policiar e convergir a 

população para o Norte do Estado, facilitando a povoação de extensas zonas que ainda se acham despovoadas.”

Sobre este Decreto, manifestou o jornal O DIA, de 30 de Outubro de 1925: “O Governo do Estado resolve 

intervir “manu militari” na zona conflagrada e ahi funda uma povoação invocando o nome do Christo Salvador... 

Funda-se uma povoação para policiar a zona.” 

O empenho do Governo formação do povoado pode ser observado na Mensagem de Governo (1926). 

Detalha sobre “a organização da planta das casas destinadas ao quartel da policia, a escola e a residência das 

autoridades.” Os Relatórios e Mensagens de Governo da década de 1920 traziam notas sobre o andamento 

dos estudos da EFCP e de estradas, balsas e pontes. 

Existia, portanto, um descompasso entre a comunicação do Governo e da CTNP.

Sobre Cartografias

O traçado da Estrada de Ferro Central do Paraná ajustada para a CTNP aparece pela primeira vez no 

Mappa de Viação do Estado do Paraná (Dezembro de 1925). Nele são apresentados a linha Tronco e os 

quatro Ramais. A linha Tronco parte de Carambehy onde se articula com a Estrada de Ferro São Paulo Rio 

Grande e segue até o vale do rio Pirapó. A ferrovia procura seguir caminhos estratégicos, acompanhando os 

principais rios. Vale lembrar que a Companhia de Terras Norte do Paraná foi incorporando terras devolutas 

imediatas, não parceladas e colonizadas pelo concessionário anterior, aumentando a área do empreendimento. 

(YAMAKI, 2017)

Para nosso estudo, o Ramal 2 é o mais importante. Começa no rio Marrecas/Bom e segue em direção ao rio 

Paranapanema. O ramal 2 tem como final a povoação de São Salvador.

Os primeiros projetos Patrimônio Heimtal (CTNP, 1929) e Londrina (CTNP, 1932) seriam projetadas ao 

longo desse ramal, eixo Norte Sul. Apesar disso, nas plantas elaboradas pela CTNP, a EFCP não é citada. É 

transformada em Estrada de Automóveis, que segue o traçado da ferrovia.

Voltando à questão de São Salvador e o Ramal 2 EFCP ajustada, a sua localização e contorno é reconhecível 

em vários mapas subseqüentes sem ser de autoria da CTNP. Por exemplo: Palhano, 1933.

Conclusão

A povoação de São Salvador foi uma iniciativa que revela as várias estratégias de poder e tentativas de 

ocupação das “Terras do Norte” do Paraná na década de 1920. Existe, no entanto, um descompasso entre o 

que apresentam os relatórios e a cartografia oficial, e as publicações de Companhias de Terras. Predominam 

silêncios, desvios e esquecimentos.
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A exploração dos recursos naturais amazonenses, caso do petróleo e gás numa articulação entre Urucu-

Coari-Manaus, é reveladora da necessidade de se colocar em discussão a noção de fronteira. O objetivo desse 

estudo é discutir acerca das dinâmicas socioeconômicas frente a indústria extrativa de petróleo. Para tanto, 

o trabalho apresentará breves considerações sobre as noções de fronteira inclusive as dando concretude no 

contexto da formação territorial do Amazonas. O resultado consiste numa bibliografia comentada no intuito 

de revisar a categoria de fronteira na atualidade tanto do ponto de vista da produção do conhecimento como 

do movimento histórico e geográfico em curso no espaço brasileiro. A caracterização espaço-temporal da 

economia petrolífera da bacia sedimentar do Solimões consiste em etapa integrada aos resultados dessa 

investigação. Trata-se de um universo de grandes projetos sem a marca da construção de estradas, para alguns, 

marcado por um desenvolvimento de baixo impacto. O espaço articula a base do Urucu, pequenos pontos no 

centro da floresta ao apoio de cidades da região e a metrópole Manaus. O processo de produção do espaço 

urbano induz e é induzido frente aos processos de industrialização e urbanização inerentes à dinâmica local 

e global. Becher (2009) sugere revisar a hipótese referente à tendência ao esgotamento da região amazônica 

como fronteira de expansão demográfica e econômica nacional ao tratar da possibilidade de recrudecimento 

da fronteira dizendo que a fronteira funciona como uma válvula reguladora de espaço para investimentos de 

atores capitalizados, ora se expandindo, ora permanecendo estável a depender da conjuntura. A produção e a 

distribuição de óleo e gás atraiu pessoas em busca de emprego e renda, contratando, num primeiro momento, 

pessoas da região, hoje a pobreza urbana é um retrato de um processo que passa por diferentes fases. O 

petróleo continua produto estratégico, a Petrobras desde a expansão dessa fronteira tem mudado a política 

“do poço ao posto” e o Amazonas tem sentido a tendência de retirada a partir da venda a capitais externos.
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No tabuleiro estratégico da “economia verde” a exploração do lítio  

no Brasil e em Portugal
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Esta comunicação pretende analisar a exploração do lítio envolvendo dois países Brasil e Portugal. O lítio 

é um recurso de primeira ordem na confirmação da sociedade futura, neste sentido, esta comunicação 

pretende colocar em debate o modo como os governos locais e centrais pensam estes mesmos horizontes. 

Avaliando também os impactos deste tipo de extrativismo e a circulação desta cadeia de extração. No Brasil 

, o lítio, em conjunto com outros minerais é nomeado como “portador do futuro” e é considerado um 

mineral estratégico face as necessidades dos países hegemônicos, em Portugal a exploração do lítio deve 

iniciar em breve e poderá debilitar população economicamente deprimidas. O presente trabalho tem como 

objetivo realizar o levantamento de informação acerca da cadeia lítio através de uma revisão bibliográfica, 

enfatizando o objetivo 11 dentre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que trata das cidades, 

assentamentos humanos, comunidades resilientes e seguras, apoiando-se em relações econômicas sociais e 

ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional 

de desenvolvimento. Por outro lado, este trabalho pode nos dar uma imagem bastante aproximada sobre 

os diferentes movimentos do mercado mundial e a dinâmica atual do capitalismo, com regiões, produtos e 

tendências que indicam consolidação de novos esquemas geopolíticos e blocos econômicos e o tratamento 

dado desde as grandes cidades às periferias.
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Neste resumo apresenta-se o resultado de um projeto de pesquisa, realizado no ano de 2020 na cidade de 

Porto Velho-RO, demonstrando que é possível o reaproveitamento das embalagens tetra pak e outros resíduos 

para melhorar a qualidade da moradia em comunidades carentes que não dispõem de recursos financeiros 

para a aquisição e nem construção de residências melhores. A dignidade de uma família também é formada 

a partir do local onde mora e da casa que possuem, se há uma estrutura mínima com banheiro e outras 

necessidades básicas. Porém, asa famílias atendidas pelo projeto tijolinho, nem isso tem. O projeto busca 

estimular o voluntariado acadêmico, agindo como ponte entre a academia e necessidades da comunidade 

dessa forma dezenas de alunos saíram das academias e através do aprendizado adquirido, melhoraram e 

melhoram a vida da população mais carente. Diante do exposto, que melhorias podem ser apresentadas 

com a construção de moradias sustentáveis, nas comunidades carentes de Porto Velho/RO? Os principais 

passos metodológicos para a realização do projeto, corresponderam à revisão literária de artigos, livros 

e revistas eletrônicas, trabalho de campo, com aplicação de questionários estruturados, para diagnóstico 

da realidade local e identificação da comunidade a ser beneficiada e seleção da família a ser beneficiada. A 

primeira selecionada era composta por 3 pessoas, 1 adulto e 2 crianças; a idade da adulta era de 30 anos, as 

crianças de 8 anos e 6 anos; esta habitava em uma moradia autoconstrução de aproximadamente 15m2. A 

renda total da família era de R$ 200,00 (duzentos reais) que recebiam do trabalho eventual. O estudo está 

concluído, todo o processo previsto, foi alcançado.
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A chegada de um bebê é algo muito esperado pelos pais, esperam que seu filho (a) venha com saúde e sem 

nenhum problema. O desenvolvimento motor é considerado como um processo sequencial e não linear, 

estando relacionado com a idade cronológica, onde traves desse processo, o seu humano adquire uma variedade 

muito grande de habilidades motoras. Em 1970, o Professor Heinz Prechtl desenvolvia um sistema de avaliação 

que ficaria conhecido no mundo inteiro, Assessment of General Movements (GMA), transformando-se em 

um instrumento de avaliação do sistema nervoso em desenvolvimento. Objetivo: Avaliar o desenvolvimento 

neurológico de bebês a fim de se observar nessa idade se terá possíveis sinais que revelem um possível 

atraso nesse desenvolvimento. Método: A amostra foi composta por dez (10) bebês, de ambos os sexos, com 

idade média de 36 semanas e com idade entre 0 e 5 meses de vida, provenientes de consultórios pediátricos 

e da própria comunidade. Resultados: Dos 4 bebês que estavam no período dos writhing movements, 1 foi 

classificado como normal, 2 foram classificados como pobre repertório e 1 foi classificado em transição do 

cramped synchronized para o repertório pobre. Não foram relatados na anamnese diagnósticos clínicos, 

sendo que 7 partos foram vaginais e 3 foram cesários. Houve uma intercorrência no período gestacional e 

1 no período pós parto. Discussão/Conclusão: Através da GMA pode-se observar 2 bebês com repertório 

pobre e 1 saindo de um movimento patológico, sendo este encaminhado para um profissional em fisioterapia 

neuropediátrica. Concluímos com este estudo que, a avaliação precoce do bebê, principalmente os bebês 

prematuros e de risco, é de suma importância para o diagnóstico de futuras alterações neuromotoras, dando 

assim oportunidade de intervenção precoce.
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A sustentabilidade na medicina. 

O uso de pele de tilápia do Nilo em procedimentos cirúrgicos e tratamento de 
queimaduras no Brasil

Eduardo de Almeida Nunes Senra
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Neste resumo apresenta-se o resultado de uma pesquisa, realizada no Brasil, demonstrando o uso de pele 

de Tilápia do Nilo como forma sustentável no tratamento de curativos cirúrgicos nos hospitais do Brasil, a 

pele do peixe Tilápia do Nilo é utilizada no tratamento de queimaduras, essa técnica também foi utilizada de 

forma experimental na reconstrução íntima de uma paciente transexual que havia passado por uma cirurgia 

mal sucedida, apresentando resultados muito promissores. A criação desse peixe pode representar uma 

alternativa sustentável e rentável para famílias de baixa renda, além de aproveitarem a carne do peixe, a pele 

pode ser facilmente comercializada, até a China esta buscando essa alternativa de tratamento revolucionária, 

demonstrando total interesse na exportação desse produto. Os principais passos metodológicos para a 

realização da pesquisa corresponderam à revisão literária de artigos, livros e revistas eletrônicas. Os resultados 

demonstrados foram surpreendentes, mostrando dessa forma novas possibilidades para o uso no tratamento 

de curativos com essa tecnologia sustentável.   
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Neste resumo apresenta-se o resultado de um projeto de pesquisa, realizado no ano de 2021 na cidade de 

Porto Velho-RO, demonstrando que é possível o reaproveitamento das embalagens tetra pak para melhorar 

a qualidade da higiene bucal em crianças, principalmente as de famílias de baixa renda, que pouco incentivam 

a prevenção ou cuidados com a higiene. Reaproveitando essas embalagens, que na periferia tem abundancia, 

desenvolvi uma linha de materiais educativos onde a criança é estimulada a cuidar dos dentes e ainda incentiva 

outras crianças a fazerem o mesmo. Outra finalidade desse projeto é estimular o voluntariado acadêmico, 

agindo como ponte entre a academia e necessidades da comunidade. Diante do exposto, que melhorias podem 

ser apresentadas com a prevenção bucal e cuidados desde a infância em Porto Velho/RO? Os principais passos 

metodológicos para a realização do projeto corresponderam à revisão literária de artigos, livros e revistas 

eletrônicas, trabalho de campo, com aplicação de questionários estruturados, para diagnóstico da realidade 

local e identificação da comunidade a ser beneficiada e seleção da família a ser beneficiada pelo projeto. A 

família escolhida é composta por 8 pessoas, com idades variadas e em total vulnerabilidade social. A renda 

total da família era de R$ 200,00 (duzentos reais) que recebiam de programas sociais. O estudo está em 

andamento, já apresentando resultados parciais positivos. 
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Nacionais (PCNs) em três escolas públicas estaduais na cidade de Porto Velho:  

uma compatibilização na  perspectiva da transdisciplinaridade

Amarildo Augusto Oliveira
Doutorando-Facultad De Humanidades Y Artes-Argentina

amarildoaugustodeoliveira@gmail.com
Dante Ribeiro da Fonseca

Dpto de Historia-UNIR
zeliafonseca@brturbo.com.br

Maria Madalena Ferreira
CEGOT 

madhafer@hotmail.com

O resumo que segue apresenta resultado de pesquisa realizada em três escolas Públicas Estaduais no 

Município de Porto Velho-RO com a finalidade de avaliar a prática em sala de aula e cumprimento das 

diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) definidos para o primeiro e segundo ciclos do 

ensino fundamental do Ministério da Educação (MEC,1995). As escolas foram escolhidas por antiguidade e 

qualidade de ensino ao longo do tempo. localizadas em bairros com diferentes perfis socioeconômicos. Os 

PCNs orientam para que a prática em EA seja realizada de forma transdisciplinar e avance além da simples 

transmissão de informações e conceitos e sim deve promover mudanças e atitudes, formação de valores e 

novos comportamentos para o enfrentamento dos problemas ambientais. Os procedimentos metodológicos 

corresponderam ao levantamento bibliográfico e documental referente aos currículos escolares; legislação, 

observações em campo para avaliar a qualidade do ambiente escolar e seu entorno; realização de entrevistas 

com os gestores e a aplicação de questionário ao corpo docente, alunos e representantes das associações de 

pais visando “perceber” o grau de conhecimento das questões ambientais e atitudes para o enfrentamento dos 

problemas da própria unidade, por exemplo a gestão do Lixo na unidade escolar. Os resultados encontrados 

mostraram que o desempenho das escolas são desanimadores e estão desconectadas da orientação dos 

PCNs; nos currículos não há propostas pedagógicas relacionadas à EA e os conteúdos estão baseados em 

livros didáticos, geralmente antigos e defasados dos debates globais, nacionais, regionais e locais sobre meio 

ambiente, portanto não atendem as diretrizes dos PCNs. Apenas em uma escola constatou-se a existência 

de um projeto de EA denominado “Com vida” com resultados promissores. Há um grande hiato entre 

teoria e a prática e para superação depende do fortalecimento do debate das questões ambientais desde 

a formação profissional na Universidade e treinamento continuado aos que estão em atividade na rede de 

ensino, incentivo financeiro para o desenvolvimento de projetos educativos interdisciplinares e fortalecimento 

das políticas públicas no setor da educação; e fortalecimento do debate sobre Sociedade e Natureza em todas 

as áreas do conhecimento.

Palavras Chaves: Educação Ambiental, PCNs, Transdiciplinaridades, Porto Velho
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O balneário de Rosana, SP: da desconstrução  

da paisagem a agressão ao meio ambiente
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O município de Rosana está localizado no extremo oeste do Estado de São Paulo na raia divisória São 

Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. É caracterizado como Município de Interesse Turístico, recebendo 

recursos financeiros para o desenvolvimento de ações para o turismo, a partir da aprovação do Plano de 

Desenvolvimento Turístico (2017). Possui como principal atrativo, o recurso natural, sendo os rios Paraná 

e Paranapanema reconhecidos pela potencialidade turística. O Balneário de Rosana foi instalado na década 

de 1990, às margens do Rio Paraná com recursos advindos das obras compensatórias da Usina Hidrelétrica 

Sergio Motta, com o intuito de oferecer lazer à população local. Com a popularização do discurso de que o 

turismo é um elemento propulsor de avanço econômico, os gestores iniciaram um processo de turistificação 

naquele ambiente incrementando o território com outras infra-estruturas para atender visitantes. O recorte 

desse artigo concentra a pesquisa no balneário de Rosana, com o objetivo de apresentar as instalações 

implementadas no atrativo a partir de 2018, os impactos causados diante da modificação do ambiente natural, 

cultural e paisagístico, alterados para justificar o desenvolvimento turístico e a política adotada para a atividade 

naquela localidade. Tem-se como justificativa que, a implementação de uma trajetória de planejamento baseada 

em uma política estadual e municipal foi estruturada na aplicação de recursos financeiros para a instalação 

de infra-estrutura básica e de lazer, mas que essa estratégia substituiu o planejamento do atrativo a longo 

prazo, desconsiderando a fragilidade do território e a capacidade de uso do espaço diante da potencialidade 

do crescimento da demanda turística. Observada a realidade, questiona-se: Os impactos ambientais e da 

paisagem foram considerados no projeto de instalação de um atracadouro de embarcações e de um tobogã? A 

vertente metodológica está baseada na pesquisa documental referente aos projetos executados e às decisões 

políticas em torno da temática; Também serão aplicados conceitos de paisagem baseadas em Boullón, Yazigi e 

Passos com o intuito de observar as modificações no território e na paisagem, a partir de ações vinculadas ao 

discurso do desenvolvimento turístico. Em fase de estudo, espera-se que os resultados possam trazer dados 

concisos e claros, a partir dos problemas observados de modo ainda empírico.
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A contemplação da paisagem é um atrativo ao turismo em destinos que a percebem como potencial produto, 

uma vez que o turista, utiliza a percepção subjetiva para senti-la e apreciá-la a partir dos sentidos sensoriais, 

que o induzem a uma consciência individual do objeto contemplado. A premissa: O recurso natural possui 

atributos para se transformar em produto turístico por meio do planejamento? Para responder, esse trabalho 

pretende utilizar a Teoria do Sistema Turístico – SISTUR como estratégia para o planejamento turístico 

da paisagem pôr do sol em Panorama-SP, buscando demonstrar quais seriam os caminhos atribuídos por 

este modelo em contribuição à transformação daquela paisagem em produto para o turismo. O SISTUR foi 

aplicado a partir do subsistema Ambiental na identificação da paisagem natural pôr do sol como recurso 

natural potencial; no Social foi possível investigar o espaço de ocorrência da contemplação e sociabilidade 

entre turistas de distintos comportamentos e motivações; na Infraestrutura analisou-se o espaço enquanto 

contemplação do pôr do sol observando se o mesmo era turístico ou não, visando a elaboração de projetos 

a partir do subsistema da Superestrutura, ou seja, o Órgão Público responsável pelo planejamento turístico 

de um local. No subsistema de Mercado, pôde-se criar estratégias e ações relativas ao potencial do recurso 

natural e sua relação com a paisagem como produto, no aspecto caracterização e produção e utilização. 

O subsistema de Oferta foi utilizado para observar como os gestores públicos administravam o local, os 

equipamentos e serviços ofertados. O subsistema de Distribuição relacionou os canais que levam o produto 

ao consumidor e formas de divulgação, o subsistema de Demanda, observou qual tipo de público o produto 

será destinado, e como suprir suas necessidades para atingir demandas distintas que contemplarão a paisagem 

como oferta turística. Após a aplicação do SISTUR como modelo metodológico ao desenvolvimento do 

recurso pôr do sol em produto turístico foi possível afirmar que as formas de divulgação podem transformar 

o intangível em produto de forma a compor este atrativo, outrora simples recurso ou paisagem natural em 

paisagem turística. Esta discussão permitiu demonstrar que o SISTUR contribui ao planejamento turístico de 

recursos naturais, transformando-os em produto.
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O Governo de Moçambique aposta na diversificação da economia de forma a assegurar a robustez económica 

e criar emprego sustentável. Com efeito, o turismo apresenta uma excelente oportunidade de contribuir 

para a visão do crescimento económico no âmbito do esforço para a Redução da Pobreza em Moçambique 

(MITUR,2016-2025:1).

Sendo o distrito de Namaancha, rico em geodiversidade Patrimonial de carácter Histórico-Cultural, onde a 

sua relação com o turismo é incontornável, urge a necessidade de analisar o seu impacto na vida dos citadinos 

deste distrito.

O presente estudo visa olhar sobre o Património Histórico-Cultural na promoção do turismo no distrito de 

Namaacha, e maximizando, contudo, a sua preservação e exploração em benefícios das comunidades locais 

e do País (Moçambique) em geral, através da diversificação da economia, impulso na área de emprego, e de 

investimentos.

A necessidade de proteger, preservar e conservar o património Histórico-cultural no distrito de Namaacha 

é fundamentada tendo em conta a importante construção duma nação, na medida em que através deles é 

retratada a história dos povos, permitindo a injecção de valores e inspirações ideais na geração presente, 

como também a sua sustentabilidade para as gerações vindouras. 

Para este estudo destacamos o Santuário de Nossa Senhora de Fátima de Namaacha, tendo como foco as 

oportunidades económicas e financeiras que a comunidade local pode obter no período em que consideramos 

época alta do mercado turístico, durante a peregrinação, vendendo a imagem do distrito de Namaacha, bens 

e serviços que chegam a escassear entre a segunda e a terceira semana do mês de Maio.

O local de estudo é constituído por formações montanhosas consideradas as de maior elevação na zona Sul 

de Moçambique. A sua beleza natural e cénica constituída pela diversidade de vegetação nativa e antrópica, 

o ar puro, as fontes de água natural que brotam das rochas; as cascatas, e o vasto e tradicional reportório 

cultural característica da zona sul, influenciada pelas tradições sul-africanas e do reino Swati, entre outros 

aspectos, conferem ao distrito de Namaancha características peculiares, dignas de serem estudadas para 

possivelmente constituírem fontes de atracções turísticas rentáveis para a comunidade local para além de 

alguma forma constituírem um património.

O património histórico-cultural pode ser entendido como o conjunto de elementos materiais ou imateriais, 

produzidos por uma determinada sociedade pela importância cultural ou cientifica que representam 

(PORFIRIO). Assim, património histórico cultural significa para essa sociedade e para a humanidade uma 

riqueza cultural. 
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Outro sim, são as potencialidade agrarias do distrito que deveriam constituir fontes de renda, disponibilizando 
ou expondo em feiras de venda de produtos agrícolas e de gastronomia. 

Por fim o estudo sugere a diversificação de oferta turística com base nas potencialidades que o distrito tem, 
de forma a existirem mais eventos turísticos no distrito para além do turismo religioso. 
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Los procesos evolutivos que han afectado al turismo, sobre todo durante las últimas décadas, se han visto 

influidos por una mayor atención a los componentes medioambientales y antrópicas de los territorios, 

relacionados con el paradigma de la sostenibilidad y por la difusión de las TIC. Tal es así que la propia OMT 

señala que la sostenibilidad, la innovación y la accesibilidad de los destinos centrarán el futuro turístico 

inmediato.

En este contexto, las Islas Canarias, que tienen una larga y consolidada tradición turística asociada con sus 

peculiares características medioambientales, particularmente interesantes desde el punto de vista geográfico, 

geológico, paisajístico y antrópico, son adecuadas para acoger aquellos segmentos de la demanda que buscan 

productos innovadores, experienciales y seguros. En este sentido, esta comunicación se centra en la isla de 

Lanzarote, donde los procesos eruptivos ha originado una gran variedad de paisajes volcánicos cuya riqueza 

se incrementa por la acción del hombre y que le ha servido para ser tanto Reserva de la Biosfera como 

Geoparque Mundial Unesco. El Paisaje Protegido y geositio de La Geria, en la zona central de la isla, es un 

pasillo entre volcanes donde los lapilli de la erupción histórica de Timanfaya (1730-1736) cubrieron los suelos 

previos. Ahora bien, ha sido la acción antrópica la que hace singular este espacio con el cultivo de la vid, 

enmarcado por estructuras semicirculares en piedra volcánica, y con una amplia presencia de bodegas donde 

degustar el vino y aprender sobre la historia volcánica de la isla y las técnicas productivas, que han dado forma 

a un “paisaje agro-cultural” único e icónico.

Con esta investigación se pretende poner de relieve las potencialidades derivadas de la armoniosa combinación 

de las formas y procesos volcánicos, las técnicas de cultivo de la vid y las posibilidades de descubrimiento del 

territorio a través de una propuesta de georruta turística que abarca toda la zona.
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A presente proposta de comunicação visa a apresentação de um projeto de criação, de forma colaborativa, 

do primeiro produto turístico da freguesia de Faiões, no concelho de Chaves, em que se pretende valorizar 

e fazer um resgate histórico e cultural daquilo que podemos designar por “saberes de chão” ou “ecologia 

de saberes” da sua população, que é marcada pela idade avançada, característica quase que intrínseca dos 

territórios de baixa densidade no coração de Trás-os-Montes.

Estes saberes, que passam de geração em geração, serão a base para a construção dos conteúdos, que irão 

ajudar na preparação de um projeto estruturado que possa viabilizar a criação, promoção e homologação do 

percurso pedestre “Trilho do Corgo”.

Recorre-se ao que se normalmente se designa de metodologias participativas, para envolver os membros 

da comunidade local para assumirem o protagonismo da criação de soluções para os problemas que os 

territórios de baixa densidade enfrentam.

Mas como fazer isso em tempos de covid-19? Como adaptar esta abordagem metodológica ao momento 

histórico e desafios que todos vivemos enquanto sociedade?

É neste ponto que o projeto pretende introduzir uma abordagem inovadora, principalmente em territórios 

de baixa densidade.

É usada como plataforma central de participação, a maior comunidade online sobre a freguesia de Faiões, criada 

em 2013 e que tem por nome “Faiões no Coração”. É por meio dela que toda a colaboração, contribuição e 

discussão sobre este projeto em curso está a ser feita.

Pretende-se assim, no final deste projeto, ter criado um método facilmente replicável, para a construção 

de iniciativas cívicas colaborativas, em ambiente online, para freguesias de baixa densidade, que estimule o 

exercício da cidadania e da participação pública nos processos de definição das políticas locais, por parte das 

populações residentes e ausentes neste territórios marcados pela interioridade.
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A província de Benguela tem múltiplas vantagens comparativas devido a posição geoestratégica que ocupa na 

região litoral centro de Angola, possui na sua geografia vasto e diversificado potencial de recursos turísticos 

naturais, histórico-monumentais e culturais aliado a vários aspectos sociais e económicos. Competitivamente 

é o segundo destino turístico do País, reflexo em grade parte da criatividade dos empresários locais, hoje 

descapitalizados. Porém, a Província não é todavia, um destino de excelência e referência devido a falta de 

estratégias adequadas para criar as bases de partida para iniciar o “processo de planificação turística” para 

diversificar a economia local. Com recurso a análise bibliográfica e árduo trabalho de campo, o projecto destaca 

uma visão perspectiva; uma proposta teórica e metodológica como estratégia de desenvolvimento turístico 

integrado pelo inventário turístico, o plano director do turismo e a estratégia de divulgação, promoção e 

marketing que, em harmonia com os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) -Agenda 2030, 

pretende uma melhor actuação no território e impulsionar um turismo sustentável e inclusivo na província 

de Benguela e na região.

Palavras-chave: Turismo sustentável, Inventário turístico, Plano do turismo.
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Por toda a Península Ibérica grassam manifestações culturais que incluem simultaneamente a dança e a música. 

São ações onde, por vezes, o misticismo, o sagrado e o profano se combinam e descobrem em traços comuns 

nos dois lados da fronteira. Na região da Raia, nomeadamente por Terras de Miranda e em todo o Planalto 

Mirandês, ainda hoje se celebram as festas solsticiais de Inverno. Estas festas incluem ritos e celebrações 

realizados com bastante rigor e genuinidade no que concerne os seus rituais. Praxes de profundo significado 

mitológico, são ritos de iniciação onde a referência ao passado é uma constante. Fazendo-nos recuar no 

tempo e a questionar a sua prática e origem, a dança dos Pauliteiros, em particular, não reúne consenso. 

No que à sua origem e significado diz respeito, as opiniões diferem e alguns há que a remetem para a idade do 

ferro, e para a Transilvânia. Referem ainda que posteriormente se espalhou pelo continente europeu. No que 

concerne a Península Ibérica, alguns historiadores referem a existência de alguns povos que a habitaram ao 

longo do século III que se preparavam para os combates, com recurso a danças e onde, trocando as espadas 

pelos paus, praticavam os movimentos de guerra evitando riscos desnecessários. 

Nesta nossa proposta de comunicação pretendemos analisar o ritual da dança dos pauliteiros no que toca 

os passos e os movimentos, a música e a dança, os artefactos e os instrumentos musicais usados nos dois 

lados da fronteira, nomeadamente no que concerne o lado português (Terras de Miranda) e o lado espanhol 

(Galiza e Extremadura), de modo a perceber as suas características mais marcantes, o ethos e o pathos desta 

prática e da música utilizada neste contexto, bem como os instrumentos empregues na sua prática, de modo 

a evidenciar as suas características.
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Podemos pensar o Patrimônio Cultural como uma contação de histórias do passado no presente na forma de 

narrativas e intepretações como filmes e livros? Que agentes roteirizam o passado dos lugares construindo 

cenários para criar uma memória coletiva presente? Reconhecer um Patrimônio não seria tomar partido 

de um ponto de vista da história dos lugares? O Patrimônio Cultural parte de um discurso em que cabe 

“a interpretação do patrimônio – constelação de técnicas de comunicação que tentam transmitir o valor 

público, a importância e o significado de um patrimônio, objeto ou tradição” (SILBERMAN, 2016, pag. 11). 

Nesse sentido, esta pesquisa expõe e problematiza a patrimonialização como um processo de negociação 

contextualizado, social e culturalmente selecionado em disputas e seleções por pontos de vista. Ao longo de 

uma linha do tempo (1937 – 2020) toma-se como estudo de caso exemplar o Parque Arqueológico do Morro 

da Queimada, nas bordas da cidade colonial de Ouro Preto – Brasil, para evidenciar a patrimonialização como 

um instrumento de intervenção e de construção permanente de consensos, contextualizado e imaginado entre 

agentes e instituições. Para tal, analisa-se nesta linha de tempo, as dimensões históricas, político-institucionais, 

sociais e culturais através de documentos institucionais, acadêmicos, imagens de arquivo. Buscam-se agentes, 

intenções e motivações geradoras do reconhecimento e legitimação de um território arqueológico, até então 

deixado à margem, como um patrimônio cultural a ser integrado à cidade patrimônio da humanidade de 

Ouro Preto (1980). Afinal, que contexto, consensos, circunstâncias, condições técnicas, estéticas, institucionais, 

sociais e culturais reunidas reconhecem tardiamente um patrimônio cultural como um Patrimônio da cidade? 

Isto, a ponto de gerar um conjunto de narrativas e discursos que delimite um Parque Arqueológico em um 

território periférico, à margem de uma cidade Patrimônio, símbolo fundante das políticas do patrimônio 

cultural brasileiro.
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O Projeto Outeiro do Circo desenvolve a sua investigação sobre a Idade do Bronze na região de Beja desde 

2008, em simultâneo com um vasto programa de Educação Patrimonial, especialmente concebido para a 

utilização do património arqueológico enquanto motor de ações de educação não formal, de Arqueologia 

Pública, com a missão de sensibilizar novos públicos para a salvaguarda do património arqueológico e de 

Arqueologia Comunitária, pretendendo envolver as comunidades locais, não só para a sensibilização 

patrimonial, mas sobretudo para as tornar parte ativa do próprio processo de investigação de modo a criar 

uma maior relação identitária entre a comunidade atual e as comunidades do passado. Pretende-se com esta 

comunicação mostrar a relevância da participação das populações locais na investigação, gestão e valorização 

do património arqueológico local, como forma de integração da comunidade no processo de construção 

social do conhecimento científico sobre o sítio arqueológico em estudo.
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A realidade museológica do concelho do Fundão reflete em sua diversidade a evolução que se processa nas 

últimas décadas no campo dos museus, alterando a sua práxis e criando novos modelos na relação entre 

esta antiga instituição e a sociedade. A partir da segunda metade do século XX, em processo iniciado pelo 

reconhecimento da função educativa dos museus, assistimos a emergência de uma nova conceção de museus, 

mais ampliada e, principalmente, participada, com o surgimento e o reconhecimento de novas e múltiplas 

tipologias. São logo muitas as possibilidades as que existem, pois os museus, como as redes, são vivos e 

mutáveis. É por isso que, mais do que prendermo-nos a definições como ecomuseus, que abarcam realidades 

museológicas de múltiplos tipos e mesmo paramuseológicas, o importante é reter a dimensão da participação 

da comunidade, da acção do ente público como promotor desta e em colaboração com esta, com vistas ao 

desenvolvimento local através da mobilização do património popular.

É nesta perspetiva, assumindo suas responsabilidades e articulando realidades tradicionais e inovadoras no 

campo do património, seja de instituições museais como paramuseais, inclusive na articulação com instâncias 

internacionais, como a UNESCO, que tem atuado a Câmara Municipal do Fundão. Desta forma, procura 

promover o desenvolvimento sustentável e a inovação num território marcado por novas e tradicionais 

ruralidades, alterando relações históricas entre centro e periferia, interior e litoral, construindo novas 

centralidades, valorizando identidades e valorizando patrimónios. É sobre estas experiências, nos marcos 

deste mundo em transformação, museus incluídos, que trataremos. Centraremos nossa atenção nas Casas e 

Lugares do Sentir, desenvolvidas no marco de protocolo assinado em 2017 com a UNESCO e distribuídas por 

várias freguesias do território concelhio."
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O projecto “Museu na Aldeia” é desenvolvido pela Sociedade Artística Musical dos Pousos (SAMP) e está 

inserido num contexto de baixa densidade populacional da Região Centro em Portugal, especificamente nas 

sub-regiões administrativas de Leiria, Oeste e Médio Tejo. Trata-se de um trabalho colaborativo que envolve 

26 municípios da Rede Cultura 2027 – Leiria (rede de municípios que estão a preparar uma candidatura 

a Capital Europeia da Cultura 2027), museus, juntas de freguesia, academia e demais parcerias que se vão 

construindo ao longo do projecto, pretendendo desenvolver um projecto de cariz participativo junto das 

comunidades, especialmente junto da população idosa.

Deseja-se criar diálogo entre aldeias e museus: de forma emparelhada, pensar uma peça museológica para ser 

levada a cada aldeia e desenvolver com a comunidade de cada aldeia a criação de uma peça museológica que 

será apresentada no correspondente museu. Em continuidade, a comunidade será convidada a visitar o museu 

para ver a sua peça enquadrada num espaço museológico, momento em que será realizada uma visita guiada 

artística adaptada a cada comunidade e museu. Após este momento, as 26 peças dos museus e criadas nas 

aldeias serão expostas no âmbito de um museu virtual, atravessando barreiras físicas, temporais e geográficas.

Ter-se-á como objetivo, por meio da arte e cultura, promover e valorizar os laços entre a comunidade, 

vizinhos e familiares e interromper a rotina de crescente isolamento social e territorial destas aldeias e dos 

seus idosos. 

Pretende-se nesta comunicação enquadrar este projeto na região onde o mesmo está inserido, apresentar as 

suas etapas de trabalho, as suas metodologias participativas e artísticas, refletir sobre os principais desafios à 

realização do projeto no contexto pandémico atual que vivemos, e a partir do trabalho desenvolvido refletir 

sobre como arte e cultura contribuem para mudanças sociais positivas junto de pessoas idosas em situação 

de isolamento territorial e social."
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La comunicación pretende exponer cómo el estudio de las villae romanas en una zona con baja densidad 

poblacional puede propiciar su desarrollo. Un proyecto de estas características se está desarrollando en la 

actualidad en Asturias, y podría aplicarse también al espacio de las riberas del Miño. La ponencia versará sobre 

la aplicabilidad este tipo de proyectos en el territorio y sus beneficios a corto plazo.
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La franja fronteriza, como territorio periférico (Valcuende, Kavanagh y Jiménez, 2018), es una zona con poca 

presencia de los estados-nación a los que pertenece, lo que se ha plasmado en un estrecho contacto e 

intercambio entre los dos lados de la Raya en diferentes formas (comercio y contrabando, migraciones, fiestas 

y romerías compartidas, etc.). Esto ha permitido la constitución de un rico patrimonio cultural inmaterial 

(PCI) a lo largo de los siglos que empieza a ser visibilizado y museografiado, especialmente en las décadas 

post-Schengen, caracterizadas por un nuevo interés por la recuperación de la identidad y la memoria social, 

por políticas de cooperación transfronteriza o por nuevos marcos institucionales y legales orientados a la 

protección y salvaguardia de un patrimonio especialmente frágil (UNESCO, 2003).

Esta investigación tiene como objetivos analizar la presencia de estos elementos del PCI en museos e 

instituciones culturales, para detectar dinámicas de patrimonialización, cosificación y turistificación. Dentro de 

este contexto de auge de lo patrimonial, pretendemos poner bajo la lupa aquellos mecanismos de fosilización 

del PCI de las áreas culturales rayanas que se producen desde arriba hacia abajo, contrastándolas con las actuales 

perspectivas que abogan por un tratamiento desde lo colectivo y comunitario. Nos preguntamos: ¿cuáles han 

sido esos relatos fronterizos susceptibles de patrimonialización institucional? ¿Cómo se representan? ¿A 

través de qué voces? ¿Qué discursos se legitiman y cuáles no?

A través de un análisis de casos, presentamos una selección de museos y centros de interpretación, tratando 

de identificar posibles contrastes entre la narrativa legitimada del museo y la narrativa de las comunidades. 

Buscamos la presencia de un discurso patrimonial autorizado, ligado a dinámicas de turistificación del 

patrimonio. Finalmente, desplegamos propuestas para un patrimonio participativo donde se escuchen y 

atiendan las voces de las personas.

Referencias

Valcuende, J.M, Kavanagh, W. y Jiménez, J. C (2018): Rasgos principales de la frontera hispano-portuguesa. 

En: Cairo, H. (ed.): Rayanos y forasteros. Fronterización e identidades en el límite hispano-portugués. 

Pozuelo de Alarcón: Plaza y Valdés.

UNESCO (2003) Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Paris."
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A questão do desenvolvimento das áreas internas e marginais está há muito tempo no centro da agenda 

política da UE e dos Estados-Membros, que através dos fundos de coesão devidamente canalizados, procuram 

encontrar soluções eficazes e eficientes, também para limitar o fenómeno do despovoamento, aspeto 

caracterizador de áreas internas e rurais. Esta é uma questão que assume um carácter urgente em várias 

áreas da Europa, afetando principalmente o sul da Itália, Espanha, interior de Portugal, Grécia e cada vez 

mais estados da Europa Central, como se denota em vários Lander alemães. São territórios muitas vezes 

enfraquecidos e cada vez mais expostos aos riscos de abandono, que se traduzem em menos atratividade 

e competitividade, apesar do rico património paisagístico, ambiental, histórico e cultural de que dispõem e 

que, caso sejam sistematizados e valorizados, podem representar uma importante fonte de desenvolvimento 

endógeno.

Este trabalho pretende analisar e descrever a dinâmica histórico-cultural que está na origem da paisagem 

cultural do vinho de Mamoiada (Sardenha - Itália), lugar onde o produto final, o vinho, assume cada vez mais 

um papel preponderante para a comunidade local, intervindo com força no desenvolvimento do território 

e limitando o seu despovoamento. O trabalho analisa as potencialidades expressas pelo território e procura 

compreender como o enoturismo e a união entre o vinho e a cultura (Museu-Máscaras) interferiu no processo 

de reterritorialização e culturalização.

Para melhor compreender essas dinâmicas, também foi realizado uma investigação qualitativa e visual 

envolvendo a população local.
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O uso dos recursos hídricos permitiu que as sociedades se desenvolvessem de diversas formas, seja através do 

abastecimento de alimentos ou por meio da exportação de seu excedente pelas vias hídricas de transporte. 

As bacias hidrográficas se comportam como um meio natural de captação e distribuição d’água se torna 

fundamental o seu manejo adequado. Conforme Porto & Laina (2008), ocorrem em uma bacia hidrográfica 

vários processos como a urbanização e industrialização. As consequências desses se tornam inerentes ao 

território no qual estão inseridos. Dessa forma é importante identificar se os usos estão comprometendo 

de alguma forma o balanço hídrico das bacias hidrográficas. Para isso buscou-se neste trabalho detectar as 

condições de uso e ocupação do solo na região do município de Cristalina – Goiás em que se associa as bacias 

hidrográficas do Rio São Marcos e São Bartolomeu, analisando dados de vazão e precipitação hídrica. Na 

elaboração do presente estudo se fez necessário realizar levantamento bibliográfico preliminar objetivando 

reunir informações pertinentes à área de estudo. Toda a base de dados vetoriais e matriciais foi trabalhada no 

datum SIRGAS 2000 com projeção UTM zona 23 Sul. Também foram adquiridas duas imagens de satélite (anos 

de 1986, 1992) Landsat, obtidas gratuitamente pelo site Earth Explorer e dados de uso e cobertura de 2006 

e 2016 do MapBiomas (2018). Os dados hídricos adquiridos pela ANA são referentes aos rios São Marcos 

e São Bartolomeu, iniciando no final da década de 1960 e indo até 2006. Quanto ao Rio São Bartolomeu 

pode-se constatar que na década de 80 onde houve o maior pico de vazão registrado, em relação à área de 

Cristalina contribuinte para o curso hídrico, esteve em sua maior parte (47,65%) coberta por remanescentes 

de vegetação. Já para o Rio São Marcos em uma média geral das décadas observou-se uma estabilidade quanto 

a sua vazão de 1980 até 2006, apesar de haver um aumento da agricultura em função da queda da vegetação 

nativa e da pastagem. Por fim, ressalta-se o valor científico de trabalhos e estudos que busquem identificar e 

relacionar as modificações do meio referente a disponibilidade hídrica, bem como toda a dinâmica hidrológica 

das bacias hidrográficas.
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Esse resumo refere-se a uma pesquisa notadamente qualitativa, cujo recorte espacial são Vilas Produtivas 

Rurais Captação e Baixio dos Grandes, no município de Cabrobó, estado do Pernambuco, região Nordeste 

do Brasil, sendo que o fenômeno analisado refere-se à expropriação e reassentamento de famílias em 

virtude da transposição do rio São Francisco. Ressalta-se que em Cabrobó está a única tomada de água 

da calha do rio São Francisco para a transposição e, no município de Cabrobó, 201 propriedades foram 

afetadas. Dessa forma, a partir da intermediação de líderes comunitários das duas Vilas, foram repassados 

seis contatos telefônicos na Vila Captação e 27 na Vila Baixio dos Grandes. Entre os meses de setembro e 

dezembro de 2020 foram realizadas as entrevistas a partir de um roteiro organizado e enviado previamente, 

de forma remota, contendo 16 perguntas. Utilizou-se o aplicativo WhatsApp, pois era o meio mais utilizado 

entre os entrevistados. Cada entrevistado refere-se a um representante das famílias nas Vilas, sendo que, o 

número total de famílias reassentadas na Vila Baixio dos Grandes é de 65 e na Vila Captação, 12. É importante 

ressaltar que houve uma mudança radical na vida das famílias, pois as Vilas possuem aspectos organizacionais 

e arquitetônicos diferentes da vida cotidiana antes da expropriação, o que foi reforçado a partir das falas dos 

entrevistados. Além disso, a própria organização para as condições de trabalho com o uso da terra sofreu 

modificações, tanto no acesso à irrigação, quanto para a criação de animais, pois nessa nova organização de 

vida e trabalho, não há área suficiente para criação de animais de grande porte. Os entrevistados citaram a 

incerteza diante da possibilidade de terem irrigação nos seus lotes produtivos, bem como o título de posse, 

são demandas que eles afirmam como garantia de continuidade do trabalho com a terra. Assim, a pesquisa 

concluiu que, notadamente quanto à terra de moradia e à terra de cultivo, para os entrevistados da Vila 

Captação ainda havia um entrave: o canal de concreto da transposição do rio São Francisco separando as suas 

terras de moradia e cultivo. As memórias das antigas terras são citadas com saudosismo, tristeza, incerteza, 

mas também, esperança na irrigação para a viabilização de cultivos de forma perene. Além disso, os moradores 

da Vila Baixio dos Grandes, assim chamada nos documentos oficiais, conhecida localmente por Vila Junco, 

sentem falta das suas terras, que se localizavam em um baixio, um conceito local para áreas com ausência 

de declividade, com maior aporte de umidade, mais condicionada ao plantio. Assim sendo, ao refletir acerca 

das paisagens sanfranciscanas, suas particularidades ao longo do Rio, entende-se o conceito de paisagem na 

sua dimensão de conjunto, com a interação de fatores naturais, bióticos e abióticos - suas potencialidades 

naturais, assim como questões culturais e identitárias que justificam a repercussão da transposição do rio 

São Francisco, mesmo com a ocorrência de outras transposições no país. São retóricas sobre a paisagem do 

semiárido, criadas por diversos atores para diversos fins.
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Terra e território são conceitos e categorias diferentes e com níveis de importância diferenciadas paras 

comunidades rurais moçambicanas. A luta pela terra parece ser indispensável, mas não suficiente já que para 

as comunidades locais o território é muito mais do que terra. O território é um espaço de vida, um espaço 

que sacraliza a sua ligação com os seus antepassados e perpetua a sua existência no espaço e no tempo. 

Compreender a importância do território é fundamental para que se garanta a melhoria da qualidade de vida 

da família rural e se garanta a sua reprodução social.

As abordagens de desenvolvimento aplicadas ao espaço rural moçambicano, mesmo as que tiveram como 

enfoque a comunidade local, parece terem confundido terra com o espaço comunitário, mesmo naquelas 

situações cuja extensão incorporou questões, não só ligadas ao espaço produtivo, mas também ao espaço de 

obtenção de rendimento e lucro. Contudo, essa extensão não foi capaz de incluir a componente sociocultural 

como uma dimensão importante na estruturação social e económica da família rural e do grupo no qual 

integra. Pensar no desenvolvimento sustentável para a família rural é pensar na garantia do território como 

um direito para as comunidades locais. 

A lei de terras de 1997, assim como o seu regulamento, permitiram garantir a terra às comunidades locais (assim 

como à família rural). Porém, a mesma lei criou as bases para que essa terra também estivesse disponível ao 

apetite do capital internacional. Atendendo que as reformas introduzidas no país, a partir de 1987, abriram-no 

ao mundo ocidental, a terra passou a ser um dos recursos que mais seria procurando, na implantação das mais 

diversas atividades económicas. Sendo assim, oferecer um outro espaço, desprovido de tempo condensado, 

foi o caminho encontrado para substituir a terra contendo história, por terra desprovida de narrativa. Essa 

substituição, que pareceu ser justa, escondia que a transição da terra contendo história (território) para terra 

(lisa) era um processo que precarizava as condições de vida dos afetados por esse processo.

O presente ensaio pretende evidenciar o papel do território para as comunidades rurais moçambicanas, a 

partir das reflexões apresentadas por Negrão, assim como por Matos, quando discute o direito ao território 

como um direito que se deveria conceder às famílias rurais reassentadas.
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A localização fronteiriça, excêntrica e marginal que o município do Sabugal ocupa no contexto nacional 

e ibérico, evoca, a par de vastos territórios do país com idêntico posicionamento, a imagem de uma área 

periférica, isolada, pouco acessível, pobre, isto é, o Interior na plenitude do significado geográfico, económico, 

social e cultural que comummente lhe atribuímos. O efeito cumulativo dos saldos negativos que resultam dos 

movimentos migratórios e naturais, além de induzirem baixas densidades populacionais, elevados índices de 

envelhecimento e acentuados índices de dependência, tanto aprofundaram as estruturais ruturas demográficas 

e sociais como ajudaram a instalar um forte sentimento de perda nos seus residentes. A base económica, de 

forte subordinação às atividades agrícolas, em especial agropecuárias, assentes em estruturas de produção 

particularmente frágeis, pouco competitivas e resistentes à introdução de inovações técnicas e organizativas, 

criaram as condições propícias para que, em termos sócioterritoriais, permaneçam circunscritas a um 

universo predominantemente rural. Todavia, a mudança de atitude que se verificou na sociedade levou a que 

se começasse a ter em consideração potencialidades e valores ambientais, paisagísticos e de biodiversidade 

que deviam ser mantidos e preservados, transformando-se em recursos e oportunidades suscetíveis de 

proporcionar novas funções e atividades nestas remotas periferias.

Com o presente trabalho pretende-se avaliar a perceção que população natural, residente ou não no 

concelho, têm dos principais problemas que se colocam ao desenvolvimento deste território, assim com aferir 

quais as oportunidades que podem valorizar o potencial endógeno, focado principalmente nas atividades 

tradicionais, agro-silvo-pastoris, e também na promoção do turismo. Para o efeito, foi aplicado um inquérito, 

por questionário, divulgado via digital, tendo-se obtido mais de 500 respostas. O envolvimento dos naturais e 

descendentes e a análise da sua perceção sobre os problemas e oportunidades do concelho poderá aumentar 

a sua vontade de cooperar e reduzir a sensação de alienação nos processos de tomada de decisão relativos 

à região.
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Rural, segurança alimentar, políticas públicas

Painel 7.
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Durante las últimas décadas, los movimientos sociales sanabreses, y en especial Cryosanabria vienen realizando 

acciones autogestionadas para mantener y recuperar el patrimonio natural y cultural de los pueblos de nuestra 

comarca sanabresa y áreas de montaña, o dicho de otra manera, dar permanencia a todo aquello que en cierto 

modo se olvida. Cryosanabria ha realizado talleres de igualdad de género, mascaradas tradicionales, campañas 

de consumo de productos locales de Sanabria, señalización de caminos tradicionales y culturales, conservación 

de bienes patrimoniales (molinos, palomares, hornos…), conservación del idioma local el Senebrés.
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A presente pesquisa é resultado de um trabalho de graduação, realizado na Área de Proteção Ambiental do 

Córrego Timburi, no Município de Presidente Prudente, estabelecida pela Lei nº 235/2019. O estudo se utilizou 

da produção, interpretação de mapas, aporte legislativo e visitas à campo, tendo em vista a compreensão 

dos aspectos físicos e reconhecimento dos fatores de perturbação. Seu objetivo foi identificar as Áreas de 

Preservação Permanente da Área de Proteção Ambiental (APA) do Timburi quanto a vegetação remanescente 

e propor restauração ecológica para um trecho degradado de uma propriedade rural. Compreende-se que 

a interação homem-natureza, demanda cada vez mais matéria prima e extração dos recursos naturais para o 

aumento da produtividade. A partir do crescente populacional, o avanço tecnológico propiciou mais atividades 

exploratórias, que interferiram de maneira significativa no equilíbrio ecológico. Desse modo, seja no campo ou 

na cidade, as ações humanas e seus diferentes usos da terra, apresentam impactos negativos para fauna, flora e 

recursos hídricos. No Brasil, as atividades no âmbito rural, destacam-se pela problemática do desmatamento 

em áreas de preservação permanente. Seus impactos têm forte influência na estabilização geológica, como o 

empobrecimento do solo, erosão e consequentemente o assoreamento dos cursos d’água, comprometendo 

a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos. É preciso, portanto, avaliar a frequência, duração e os 

fatores que comprometem o ecossistema, de modo a reestabelecer o equilíbrio ecológico. Sendo assim, 

visando mitigar a degradação ambiental resultante dessa exploração, bem como a proteção da biodiversidade, 

propõe-se a preservação, conservação e restauração de ambientes fragmentados, a partir da criação de áreas 

protegidas. Como exemplo, as Áreas de Proteção Ambiental foram estabelecidas e destinadas a proteção 

dos ecossistemas regionais, permitindo a ocupação humana desde que seja uso sustentável. Foram mapeadas 

as Áreas de Preservação Permanente na APA, bem como o uso e cobertura da terra nas APP, a partir das 

imagens de radar da Missão Topográfica Radar Shuttle (SRTM/NASA, 2000). Gerou-se produtos cartográficos 

visando a compreensão de aspectos físicos-naturais, além da análise de imagens de satélite da série LANDSAT 

8, para identificar as APP com fragmentos florestais, diagnosticando para determinação do trecho como 

necessidade de restauração ecológica na propriedade rural. Os trabalhos de campo foram fundamentais para 

a confirmação dos dados anteriormente coletados em gabinete. Sendo assim, identificou-se a melhor técnica 

para restauração ecológica em uma propriedade rural, visando recompor a mata nativa, proteger o recurso 

hídrico, o solo e os demais aspectos ambientais ali presentes. 
Palavras Chave: Área de Preservação Permanente, Restauração Ecológica, Restauração de Ecossistemas 
Florestais, Área de Proteção Ambiental do Timburi.



70

Território em Movimento Fazenda Taveiras e distrito de Cerrado: uma leitura  

sobre a apropriação do Cerrado Goiano

Mônica Pereira dos Santos
Universidade Federal de Goiás

mestrado
monicacarpedine@gmail.com

Este trabalho é fruto de leituras desenvolvidas no decorrer da disciplina Ambiente e Ocupação do Espaço 

no Cerrado, do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, em conjunto com revisão 

bibliográfica sobre o tema Geografia de Goiás. Intencionamos com essas ações, tecer uma leitura sobre a 

constituição do território do Distrito de Cerrado, por meio de duas fases, de ocupação do Cerrado Goiano. 

Compreendido por (Chaveiro, Barreira 2010) como um bioma território que carrega no imaginário coletivo, 

duas modalidades representativas uma positiva e outra negativa.

A primeira representação do Cerrado Goiano, é tecida por adjetivos formulados em decorrência da 

implantação do programa de modernização da agricultura, em que ele é mencionado como celeiro agrícola 

do país, berço das águas, floresta de cabeça para baixo, corredor produtivo, terra de oportunidade para o 

agronegócio. A outra representação, tida como uma tendência negativa, é associada ao período em que o 

Cerrado Goiano estava inserido, em uma economia de troca simples, movimentada pela pecuária e venda de 

excedentes, lhe rendeu associações como lugar de “vegetação feia”, paus tortos, solo pobre, modo de vida 

rude, atrasado, tempo lento, sertão inóspito e outros.

Para os autores, tanto essas representações, quanto o conhecimento que é adquirido do Cerrado pelas 

instituições de pesquisas, que buscaram decifra-lo, por meio da sua biodiversidade, das culturas tradicionais, 

da economia sustentável, do avanço do agronegócio, ou dos impactos ambientais, foi – e foram constituídos 

por interesses políticos e econômicos, inseridos dentro de um contexto histórico, em que este <bioma-

território> foi apropriado por atores internos e externos sucessivamente, como uma fonte de riqueza, ou 

apenas como lócus de um modo de vida sertanejo.

Inseridos dentro do contexto de apropriação do Cerrado Goiano, figurando entre os atores externos, 

mencionamos o Estado brasileiro que ao longo do tempo implantou programas, visando à inserção desse 

território na economia nacional. Sendo que este processo, iniciou-se com a entrada das bandeiras no período 

em que a mineração era a atividade econômica mais rentável no país, posteriormente por meio dos planos de 

desenvolvimento nacional que almejaram (re)incorporar o Cerrado e consequentemente o Estado de Goiás 

em uma economia de mercado.

Em consequência, deste plano de desenvolvimento nacional, o Estado promoveu a implantação da “Marcha para 

o Oeste”, Construção e ampliação da Estrada de Ferro, Construção de Goiânia e Brasília, Planos Rodoviários, 

Planos Nacional de Desenvolvimento I e II e outros. No grupo interno, destacamos as ações da elite politica 

e econômica local que propiciou a implementação de alguns desses planos, nos “territórios”, em que eles 

tinham um domínio politico, facilitando desta maneira a inserção do capital externo no estado.
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No entanto, para superarmos essa visão, estruturalista ou mesmo dualista de Cerrado moderno ou atrasado 

criado, após os anos de 1930, é necessário projetarmos novas leituras sobre ele. Isso pressupõe que 

precisamos compreender que não basta apenas identificarmos as suas caraterísticas, físico naturais ou as suas 

fitofisionomias. Cabe além dessas, averiguarmos, o modo com esse ambiente heterogêneo foi apropriado, 

usado e impactado, por um tipo de modelo econômico. Da mesma forma, devemos conhecer as estratégias de 

uso deste < bioma – território>, o papel da logística espacial contida nele, além da infraestrutura instalada e das 

diferenças regionais que ele apresenta (Chaveiro, Barreira 2010). Todos esses componentes, são importantes 

para nos ajudar a esclarecer como esse território foi construído e territorializado por esses agentes, no 

decorrer do processo de ocupação. Essa leitura nos dá a possibilidade de delimitarmos este território, como 

domínio de disputa e conflitos, entre agentes locais e externos que buscaram homogeneizar um poder 

econômico sobre ele. 

A partir desta premissa que nos debruçamos sobre a formação das fazendas goianas, núcleo inicial de várias 

cidades do estado de Goiás. Particularmente daquelas que estão localizadas na região do “Mato Grosso 

Goiano”, que é caraterizada como uma área florestal de solos férteis. Que foi apropriado primeiro, por 

meio da ação de viajantes que se fixaram durante o período da mineração, quando estavam de passagem 

para as áreas de garimpo. Depois, por posseiros durante a chamada expansão agrícola e posteriormente, 

apropriada por uma ação ordenada do Estado, de incorporação do Cerrado Goiano, na economia nacional e 

internacional, por meio da construção da estrada de ferro e da produção de gêneros alimentícios como café, 

arroz, milho, carne bovina e outros, destinados para a exportação. 

Toda essa conjuntura possibilitou, a apropriação do território que hoje constitui a cidade de Nerópolis- 

Goiás, o qual iremos traçar, a partir deste momento. Para isso estruturamos o presente trabalho em duas 

partes. Na primeira parte denominada: A Construção de um Território: As Primeiras Formas de Ocupação das 

Terras Goianas descrevemos como ocorreu a construção do território, e como a mineração contribui para 

a formação inicial, do território da Fazenda Taveiras, consequentemente do Distrito de Cerrado. Na segunda 

parte intitulada: Trilhas e Trilhos: De Fazenda Taveiras á Distrito de Cerrado, comentamos a formação da 

Fazenda Taveiras no chamado Mato Grosso Goiano, durante a expansão agropecuarista, e como o Distrito de 

Cerrado foi influenciado pela estrada de ferro.
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Agrotóxicos e seus resíduos em alimentos geram sérios impactos ambientais e para a saúde humana. Pensar 

estratégias, conhecimentos e práticas que integrem questões econômicas, sociais, ambientais e de saúde 

é uma urgência na atualidade. Os custos ecológicos podem se tornar direta ou indiretamente, em custos 

socioeconômicos, principalmente porque a deterioração do meio ambiente provoca o comprometimento 

da qualidade de vida das populações e das condições de produção, sujeitas à contaminação ambiental e 

a exposição humana (OPAS, 1996; LIMA e GURGEL, 2018; CARNEIRO et al., 2019). Logo, os grandes 

prejudicados são os pequenos produtores rurais e a população em geral, porque os danos causados pelos 

agrotóxicos atingem também a população urbana. De acordo com o Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos em Alimentos da ANVISA, parte considerável dos alimentos que chegam à mesa do consumidor, 

possui índice de agrotóxico acima do limite recomendado ou estão contaminados por produtos inapropriados 

para aquela cultura (ANVISA, 2016). Neste sentido, este trabalho tem como objetivo, refletir e contribuir para 

o desenvolvimento de ações junto aos camponeses de Lumiar, sobre os riscos na utilização de agrotóxicos 

na olericultura. Assim, discutir políticas públicas para a situação da população exposta aos agrotóxicos é 

imprescindível, considerando os impactos ambientais e riscos por exposição ocupacional.
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As políticas de segurança alimentar, especialmente o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), sofreram 

drástica redução do volume de recursos alocados no seu financiamento, especialmente a partir de 2015 e 2016, 

quando a combinação de vários fatores levou ao impeachment da presidente Dilma Roussef e a alterações 

nas diretrizes e prioridades do governo que assumiu o poder. Partindo desse contexto, a pesquisa teve como 

objetivo analisar os efeitos da redução dos recursos alocados no PAA nos 16 municípios que integram o 

Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR) de Dracena. Foram realizados levantamento bibliográfico, seleção 

e leitura de material disponível em bibliotecas e em sites; coleta, sistematização e análise de dados de fontes 

secundárias. Entre 2014 e 2015 houve redução de 54,6% no número de municípios da região com projetos 

aprovados pelo PAA, assim como de 47,1% no número de projetos, de 55,7% no número de produtores 

participantes e de 48,5% no volume total de recursos alocados na região. Em consequência, houve diminuição 

de 78,2% no número de entidades da rede socioassistencial que recebiam alimentos doados por intermédio 

do programa, o que resultou na redução do número de famílias socioeconomicamente vulneráveis atendidas. 

Os projetos aprovados pelo PAA em 2015 foram executados até 2017, não sendo renovados a partir de 2016. 

A não aprovação de novos projetos pelo PAA nos municípios que integram o EDR de Dracena, a exemplo 

do que ocorreu em várias regiões do país, levou muitos agricultores, especialmente os menos capitalizados, 

a reduzirem áreas cultivadas e a diminuírem a diversidade dos produtos, em decorrência da descontinuidade 

do programa. Os efeitos econômicos sobre os agricultores que participavam do PAA nos municípios que 

integram o EDR de Dracena foram expressivos, mas diferenciados, em virtude do maior ou menor grau de 

organização coletiva e/ou de capitalização. A economia dos pequenos municípios, por sua vez, foi duramente 

atingida tanto em virtude da redução do poder de compra dos agricultores, quanto pela diminuição da oferta 

de produtos nas feiras e outros canais de comercialização que, em consequência, passaram a dispor de menor 

diversidade de produtos alimentares frescos e de boa qualidade produzidos nas proximidades das áreas de 

consumo.
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Cidade e evolução urbana

Painel 8.
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A elaboração de políticas públicas adequadas à organização de cidades resilientes aos fenômenos inerentes 

à dinâmica atmosférica e climática em eventos de temporalidade diversa deve perpassar os problemas 

socioambientais decorrentes da relação conflituosa no ajuste sociedade-ambiente, de modo a identificar 

as características e especificidades do urbano, para que a gestão decorra de forma integrada e em atenção 

às potencialidades e vulnerabilidades distintas a cada lugar. Assim, se no contexto ambiental global o debate 

circunscreve o desafio das políticas públicas diante dos possíveis cenários das mudanças climáticas no processo 

de maior aquecimento do presente ao futuro, nas cidades, o uso do solo e a dinâmica estabelecida nas (re)

configurações do urbano ao longo do tempo devem ser planejados para o habitar em consonância às mudanças 

ambientais globais e à variabilidade climática. Deste modo, é fundamental que os instrumentos gestores sejam 

dotados para intervir nos desajustes já existentes, mas que também proponham alternativas ao planejamento 

de cidades cujas estruturas respondam de forma positiva em sua interação com a dinâmica ambiental - no 

caso do clima das cidades esta perspectiva excede a generalização escalar zonal e adentra a complexidade 

das escalas taxonômicas mais detalhadas. Na escala de implementação das políticas públicas locais o desafio 

é dotar o território de modo a criar estruturas resilientes diante dos eventos climáticos extremos, mas 

também diante dos eventos inerentes à variabilidade climática, pois mesmo a sazonalidade cíclica pode vir a 

desencadear situações desastrosas, além de buscar a redução dos riscos e perigos no sistema clima urbano. 

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar de que modo a dinâmica do sistema climático 

é abordada nos instrumentos de gestão urbana em cidades do território brasileiro. Para tal, organiza-se com 

base no levantamento e análise qualitativa dos planos diretores dentre os municípios que compõem a Região 

Metropolitana de Campinas – situada no estado de São Paulo, sudeste do território brasileiro – avaliando-se a 

adequação destes quanto: a) ao contexto das mudanças climáticas; b) à variabilidade do sistema climático; c) às 

alterações de origem antrópica que interferem no clima urbano; e d) na identificação, destaque e atenção que 

os instrumentos destinados ao ordenamento territorial conferem às situações de riscos e perigos recorrentes 

em determinadas áreas do mosaico intra-urbano diante dos eventos atmosféricos e climáticos.
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As formas de uso e de ocupação do solo devem convocar os actores políticos e a sociedade civil a uma 

nova agenda, um novo CONTRATO SOCIAL, tendo como objectivo a melhoria da gestão do espaço 

urbano. O urbanismo desafia-nos, assim, a olhar para a segurança das populações ante os elevados níveis 

de vulnerabilidade e exposição, primordialmente nas chamadas sociedades de risco. Por o campo de estudo 

destacar-se pela concentração demográfica, elevada produção de RSU, problemas de mobilidade urbana e 

projectos arquitectónicos sem a devida acuidade ambiental (poucas áreas verdes e déficit no tratamento de 

efluentes líquidos) a legislação nacional e agendas de diversos organismos internacionais são instrumentos de 

análise. Assim, pela revisão bibliográfica, imagens do local e da plataforma Google Earth, os autores pretendem 

contribuir para uma melhor relação HOMEM/NATUREZA por meio da apresentação de sugestões para 

melhor uso racional do espaço urbano nas cidades da Baía-Farta, Benguela, Catumbela e Lobito.

Keywords: Planeamento urbano; Benguela, desafios ambientais; governança.
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O presente estudo estrutura-se a partir da análise da produção do espaço urbano na Ilha do Maranhão e 

seu processo de ocupação, mostrando seu crescimento e contradições socioespaciais. Assim, é de suma 

importância compreender a produção do espaço urbano na Ilha do Maranhão a partir da mercantilização 

do solo e especulação imobiliária que produz espaços qualificados e espaços segregados nos municípios 

conurbados da Região Metropolitana da Grande São Luís. Partimos das hipóteses de que o espaço urbano está 

em constante mudança, principalmente, acompanhado pelas dinâmicas econômicas e técnicas, sendo produzida 

em uma lógica desigual e excludente e que se agrava no momento de grande inflexão neoliberal, onde o 

Estado incorpora reformas sociais e econômicas que retiram ou reduzem direitos e garantias sociais. Outra 

hipótese, parte das transformações institucionais influenciadas pelo Estado como agente produtor do espaço 

urbano, pois com a maior ou menor atuação nota-se as disparidades entre os espaços, o que afeta as relações 

dentro da própria sociedade, colocando de um lado as benesses da estrutura urbana e de outro as lutas pelo 

seu acesso. Desta forma, a ocupação espacial da ilha apresenta uma diversidade de assentamentos urbanos, 

indo de condomínios fechados de alto padrão para assentamentos “irregulares” de ocupação desordenada em 

áreas de vulnerabilidade socioambiental. Isso revela as grandes desigualdades sociais das cidades brasileiras 

que não atendem e/ou não ofertam uma infraestrutura básica para sua população. Deste modo, ressaltamos 

que as relações entre financeirização e mercantilização do solo urbano, geram impactos urbanos e territoriais 

que se inter-relacionam ou interferem no processo de democratização de lotes urbanos, gerando grandes 

desigualdades socioespaciais dentro das cidades.
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A moradia é uma mercadoria, uma necessidade fundamental e um direito. Como uma mercadoria pode 

ser um direito? Qual a relação do direito à moradia, com a mercadoria terra/casa e as políticas públicas de 

habitação social? De onde vem os recursos para as políticas de moradia? O direito à moradia, é parte da 

dinâmica capitalista na qual são os trabalhadores que, com a venda da mercadoria força de trabalho, devem 

suprir suas necessidades entre as quais a moradia. É uma mercadoria que propicia renda. As políticas públicas 

buscam minimizar a ausência de moradia adequada. A apresentação enfatizará a moradia como mercadoria 

fundamental para a sobrevivência, as políticas públicas de habitação para suprir, pelo menos parcialmente, esta 

necessidade e a luta pelo direito à moradia como direto humano. 

As políticas habitacionais são fundamentais para a produção e reprodução do espaço e da vida. O Estado atua 

para a acumulação de capital e, ao mesmo tempo, para atender a uma necessidade básica tanto para o capital 

como para o trabalho, como é a moradia. Ao atuar altera a dinâmica da acumulação de capital no urbano, o 

preço da terra e das edificações. No Brasil mesmo com a falta de moradia adequada, cujo déficit em 2020, 

atingia 5.876.699 famílias, tem sido, desde 2017, diminuído o alcance das políticas públicas de moradia popular. 

Analisar a aparente contradição de a mercadoria terra/casa ser um direito é retirar alguns dos véus que 

impedem a compreensão de que a venda da mercadoria força de trabalho deveria possibilitar um abrigo 

adequado. É demonstrar também que parte dos recursos para as políticas públicas de moradia popular, advém 

do mundo do trabalho e evidenciar suas fragilidades. É compreender a dimensão da produção e reprodução 

do espaço urbano. 
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O princípio de relação estabelecido pelos processos de patrimonialização passa por reconhecer valor a um 

determinado bem, por uma comunidade. A Universidade de Coimbra – Alta e Sofia foi inscrita na Lista do 

Património Mundial da UNESCO (2013), pelo reconhecimento do seu Valor Universal Excecional. 

A denominada Alta – parte do Centro Histórico de Coimbra (CHC) que integra, também, a Baixa –, incorpora 

o Polo I da Cidade Universitária de Coimbra (CUC). Todavia, esta obra, concretizada na vigência do Estado 

Novo, resultou da desterritorialização do património urbano, tangível e intangível, que, ao longo dos tempos 

históricos, havia conformado social, económica, cultural e simbolicamente, a Alta Universitária. Estes elementos 

são expressos em imagens que ficaram para a história da cidade, assumidas, por exemplo, entre os futricas (os 

residentes de Coimbra) e os estudantes.

O propósito deste artigo constitui-se na compreensão da evolução da relação estabelecida entre a CUC, 

a cidade e a população que, mais recentemente, visita as atrações turísticas, corporizadas no Bem Unesco 

Universidade de Coimbra – Alta e Sofia. A pertinência do estudo deste caso paradigmático assenta no seu 

processo de patrimonialização estabelecido ao longo do tempo, por um lado, pelo património construído; por 

outro, pela vivência diária nesse espaço correlacionada com um fenómeno transformativo entre a perda e a 

criação de memórias; e finalmente, pela constituição de um elemento de forte capacidade de atração, que tem 

alterado a imagem da cidade e a sua vivência de forma significativa, nos últimos anos. 

Desta forma pretende-se estabelecer relações que, procurando ir ao encontro de um novo visitante 

consciente, informado e criativo, precisam de dar atenção a uma população, simultaneamente autóctone e 

eclética, que usufrui quotidianamente da cidade; e, paralelamente, perceber como se articulam a gestão do 

património construído, a qualidade do património cultural imaterial e a vivência conjunta das populações que 

usufruem destes territórios.
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O processo de gentrificação em Moçambique é novo, está associado a entrada da indústria de construção 

imobiliária privada de capital nacional e internacional, que começou a incidir nos finais da década de 1990 e no 

início dos anos 2000, com o financiamento e transformação do circuito imobiliário moçambicano, acompanhado 

com a revitalização e renovação urbana. Como sabemos a urbanização moçambicana pós-colonial contou com 

pouca solução acomodatícia estatal e privado para o problema habitacional dos altos funcionários do Estado 

e para um grupo com poder aquisitivo em ascensão, que atualmente são os símbolos do consumo da máquina 

imobiliária. O objetivo deste artigo consiste em descrever o processo de gentrificação em Moçambique, 

enfatizando mudanças e perspectivas. Para tanto, utilizou-se como método a pesquisa exploratória-descritiva 

com abordagem qualitativa, baseada em dados secundários acerca do processo de gentrificação no país e 

pesquisa biográfica. Nesse contexto, observa-se mudanças no processo de gentrificação do centro da cidade 

para periferia, como produto da renovação urbana, que traz consequências nocivas, para grande parcela 

significativa da população urbana, apenas uma parte que reside nas áreas renovadas das periferias tem acesso 

à habitação "condigna", infraestrutura e serviços urbanos, o que aumenta a desigualdade, pobreza e exclusão 

urbana.
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O nome de qualquer unidade territorial (continente, país, região, município) ou simples lugar concentra 

várias camadas de informação que se revelam uteis para interpretar, seja qual for a nossa escala de análise, a 

formação dos territórios e as funções que foram desempenhando ao longo do tempo. As diferentes espessuras 

de informação que a geografia vivida deixou plasmadas na toponímia são, pois, uma fonte para analisar os 

processos de ocupação do território, captar o espírito dos lugares e apreender o que representaram (ou 

continuam a representar) para o imaginário coletivo. A importância e o significado da toponímia foram 

explorados com o intuito de encontrar os vínculos telúricos presentes na relação primordial das pessoas 

com os lugares, quando esta ligação ao meio era mais próxima e informal sem passar pelos filtros e normas 

impostas pelas Comissões Toponímicas. Os objetivos que presidiram à criação destas entidades regulatórias 

obrigam, pois, à imposição de regras e à definição de princípios e orientações que devem ser seguidos na 

designação oficial dos nomes dos lugares e, no cado vertente, das ruas. 

Na sequência dum primeiro ensaio sobre a toponímia de Cabo Verde e as correspondentes geografias que 

as ajudam a explicar, o presente trabalho aproveita a microtoponímia, expressa pelos nomes das ruas, para 

compreender como o tempo moldou o espaço urbano da Praia e do Mindelo. Indissociável da evolução urbana 

e do processo político do país, o estudo da toponímia destas duas cidades obedece às seguintes coordenadas: 

. Toponímia, território e leitura do espaço urbano. O enquadramento teórico desta problemática antecede o 

exercício metodológico sobre o aproveitamento dos nomes das ruas, inscritos no tecido urbano, para esboçar 

a evolução socio-territorial das cidades.

. Cidade e toponímia urbana em Cabo Verde. Os nomes das ruas são o ponto de partida para percorrer 

a Praia e o Mindelo desde os sítios históricos, que marcaram as suas géneses (Plateau e Porto Grande), 

locais emblemáticos e mais representativos da cidade colonial, até aos bairros periféricos e às franjas mais 

informal. A toponímia revela como o tempo colonial e o período pós-colonial, que se iniciou, em 1975, com a 

independência do país, acabam espelhados nas respetivas geografias urbanas.
Remate: leitura comparada da Praia e do Mindelo a partir das respetivas toponímias urbanas.
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Os estudos sobre o comércio são relativamente recentes e, em muitos casos, demarcam a proximidade com 

o urbanismo comercial, complementando a geografia urbana. Notadamente, o comércio não é uma atividade 

estática no espaço, uma vez que está exposto às conjunturas econômicas, e sujeito às mudanças sociais, 

políticas e territoriais. Convém observar que, desde os tempos mais remotos, as práticas comerciais estiveram 

presentes na história da humanidade, mas o processo de comercialização não ocorreu uniformemente em 

todos os lugares. Estas práticas, com o passar dos séculos, foram se desenvolvendo e ampliando sua escala 

de ação, marcando épocas e culturas. A incorporação de novos objetos técnicos ao território, claramente fez 

com que as cidades se tornassem desiguais e ""polinucleadas"". Atualmente, nota-se que, a periferia incorpora 

nova face com grandes hipermercados e shopping centers, antecipando a expansão urbana e o surgimento 

de novas centralidades no Brasil. No bojo deste processo, a expansão do comércio varejista das grandes 

cadeias, relaciona-se ao desejo de manter o controle do abastecimento de produtos de grande consumo. 

O êxito dos shoppings centers, ou mesmo os hipermercados, não necessariamente tem vinculação com a 

tradição comercial do lugar de sua instalação. Eles estão associados à situação geográfica, à sua localização 

metropolitana, que provavelmente permitirá alcançar lucros maximizados. Sobre o processo de implantação 

dos hipermercados, shoppings centers, fast-food etc., entende-se, neste momento, que são agentes que podem 

colocar em jogo as referências da vida social local, ao estabelecer um diálogo mais próximo e intenso com 

outros lugares distantes do cotidiano, via redes que circulam por fios e estradas. O estudo analisa o impacto 

que os novos objetos de consumo promovem nas áreas periféricas urbanas, ao indicar a competição com o 

comércio das áreas centrais das cidades e seus bairros. 
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O presente texto pauta-se em um trabalho de Educação Patrimonial realizado para formação de professores 

na rede Municipal de Londrina numa perspectiva de preservação e manutenção do Patrimônio Cultural da 

cidade de Londrina, pensando a cidade não de maneira estática, mas com uma dinâmica cultural e histórica 

na qual os indivíduos estão inseridos como agentes de transformação e mudança. Propiciando a partir da 

observação conhecerem a função social de cada espaço e instituições existentes na sua cidade.

A história das cidades é contada e recontada pelos lugares, praças, ruas, imóveis, esculturas e imagens. A 

história local é um indicador de construções de identidade, ou seja, a compreensão do conhecimento histórico 

a partir de proposições que tenham a ver com o interesse das pessoas, sua vivência cultural e a possibilidade 

de desenvolver atividades vinculadas diretamente á vida cotidiana. 

A partir dessa paisagem urbana, e por meio da cientificidade pode ser estabelecido um diálogo para a 

compreensão de como as pessoas se organizam e são representadas nos espaços.

A paisagem está presente na nossa memória, podemos dizer que é produzida historicamente pelos homens, 

a partir da sua organização social, tanto na dimensão natural, social e histórica. Estes elementos de paisagem 

organizam-se de maneira dinâmica, ao longo do tempo e do espaço. 

Qualquer parte do ambiente urbano, uma praça, uma esquina, ou edificação possui um significado. São 

elementos que simbolizam a relação entre o lugar e seus habitantes, fatores importantes de expressão cultural.

A necessidade de conservar os elementos que tornam as cidades mais humanas faz com que a preservação 

assuma um significado mais amplo, é uma garantia de permanência das áreas, contribuindo para a compreensão 

do conjunto de elementos que caracterizam as tradições, instituições sociais, enfim, tudo que ali ocorre e 

ocorrerá.

Nesse contexto, acreditamos que por meio da educação, podemos contribuir substancialmente para politicas 

públicas nas áreas de patrimônio cultural, preservação, planejamento urbano e ambiental provocando novos 

olhares para a paisagem urbana.
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O presente ensaio tem por objetivo sistematizar diferentes modos de angulação das narrativas pictóricas 

que apresentam como pano de fundo a arte urbana do grafite e a complexa trama visual urdida a partir das 

vivências da cidade. Admitindo o status do grafite como obra de arte, o entrecruzamento do ato poético da 

sua criação com o ato político de sua inscrição na paisagem urbana acaba por definir tanto as agendas de 

reflexão como as da ação. Estamos, pois, perante um jogo de escalas geográficas que se define na fronteira 

fluida que afirma a paisagem como uma inscrição e uma construção social. 

Importa questionar, antes de mais, quem são os sujeitos dessa inscrição, onde e como configuram a paisagem. 

Temos de admitir que a permanente tensão entre luz e sombra, o visível e o invisível, o explícito e o implícito, 

os espaços cheios e os vazios fecundam a paisagem visual de contornos e texturas que se esboçam a partir 

de pontos de fuga, paletas de cores e letras desenhadas. O contexto dinâmico da produção do espaço urbano 

é quem, ao fim e ao cabo, acaba por produzir os discursos visuais do grafite e as suas distintas modulações 

(selvagem, domesticado e institucionalizado), cujas leituras e interpretações, por seu turno, exigem uma 

hermenêutica da paisagem mobilizadora de competências estéticas e pequenas perceções. 

Foi assim que se espraiaram múltiplos “distritos artísticos ocultos” por diversos setores da cidade, reinventando 

no tecido urbano, a céu aberto, novas galerias de arte. O cerne do presente trabalho, baseado neste 

encaminhamento teórico-metodológico, visa pôr em evidência aproximações e contrastes entre as paisagens 

grafitadas que encontramos em cidades tão distintas quanto Coimbra e Rio de Janeiro. Ao englobar a cultura 

visual do grafite no ininterrupto processo de requalificação de vida urbana apenas se apela à mediação das 

paisagens visuais para uma vivência urbana mais humana e um papel mais e(a)fetivo na promoção da coesão 

da cidade. A análise dos discursos das paisagens grafitadas de Coimbra e do Rio de Janeiro, além de nos ajudar 

a formular uma outra leitura destas urbes, não deixará de ser um contributo para o planejamento urbano e a 

criação duma nova imagem das cidades.
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O objetivo expresso neste texto é refletir, a partir da designação dos lugares, sobre a formação do espaço 

geográfico, enfatizando a amalgamada relação deste processo com as características naturais e com a ocupação 

populacional. Constitui uma leitura das cidades que compõe o estado da Paraíba/BR a partir da decifração dos 

significados toponímicos. A análise foi construída a partir de um ensaio de classificação elaborado com esta 

finalidade. Os eixos de análise dizem respeito ao povoamento original, manifesto nos topônimos indígenas 

e seus significados; as nominações, portuguesas e africanas, considerando, nomes de pessoas, de santos, ou 

localidades; aos elementos primordiais de ocupação. Dito de outra forma remetem à matriz primordial e a 

qualitativos identitários, ou seja, relacionados ao modo incipiente de formação do povoamento, associado a 

condições naturais, a particularidades e a especificidades locais. 

Após a classificação das 223 cidades paraibanas procedeu-se à identificação do significado de suas nominações, 

em particular, aos termos indígenas em sua maioria associados às características naturais e, à busca por dados, 

referentes ao processo de ocupação destas terras, em diferentes fases do processo de colonização/ocupação. 

Na continuidade, foram elaborados mapas de distribuição dessas cidades, tomando, como referência, o mapa 

de compartimentação do relevo, de cobertura vegetal, hidrografia e da divisão regional do estado. Tem-se 

como proposta, além do cruzamento dessas informações elaborar um mapa associado ao período histórico 

de início de ocupação a partir da data de origem dos povoados/cidades na relação com a ocupação primordial 

e colonial.

Um estudo toponímico, como o aqui expresso, permite considerar diferentes dimensões da análise geográfica, 

o sentido das palavras, sobretudo de origem indígena, expressa a realidade inseparável entre natureza e 

sociedade; o processo histórico, como procedimento de compreensão do espaço geográfico; os conflitos 

territoriais, no que se referem à posse da natureza e dos seus recursos. Todos estes processos plasmados na 

originária denominação dos lugares.
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Esta comunicação pretende refletir sobre o encontro entre políticas educacionais de povos indígenas do 

Nordeste brasileiro com seus múltiplos engajamentos na luta pela garantia de seus territórios e direitos 

sociais. Para isso, tomaremos como ponto de partida a experiência do povo Tuxá de Rodelas, no estado 

da Bahia, que desde 2017 ocupa o território de D' zorobabé, área marginal ao rio São Francisco onde, 

segundo a história documental e a memória da região, habitaram seus antepassados. Ao se estabelecerem 

em um território ancestral, os Tuxá retomam uma cotidianidade no contato com tais antepassados, entidades 

conhecidas como Encantados que seguem habitando o mesmo território, agora como seres mais-que-

humanos. Ao fazê-lo, também reavivam modos de aprendizagem e aquisição de conhecimentos oriundos 

de tais Encantados, como o conhecimento linguístico do Dzubukuá, idioma da família Kariri que os atuais 

indígenas já não dominam em razão do monolinguismo promovido pelo Estado colonial luso-brasileiro, que 

lhes legou apenas o português como língua oficial. Realizada a retomada de seu território ancestral, retomado 

o contato ritual com os Encantados mais-que-humanos e seu conhecimento linguístico, os Tuxá passam a 

reforçar uma política linguística que já se havia estabelecido na escola da Aldeia Mãe, qual seja, o estudo do 

Dzubukuá como língua ancestral. Agora, contudo, não apenas amparado em fontes documentais, como um 

catecismo bilíngue produzido por missionários durante o período colonial, senão também pelo reforço étnico, 

cosmológico e político que a reabitação em território ancestral favorece.
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Este texto abordará as possibilidades de conexões entre a leitura literária e a Geografia a partir dos princípios 

da educação para as relações étnico-raciais (ERER) e do pensamento decolonial. A intenção é resgatar 

autores que propõem o trabalho interdisciplinar entre Geografia e Literatura, mas também trazer para essa 

discussão, referências e elementos mais atuais dessa construção, conectando com a importância da educação 

antirracista e decolonial na prática da Geografia na Educação Básica. Entende-se que a Geografia escolar não 

é apenas a Geografia acadêmica, ela se constrói a partir do movimento entre conhecimentos acadêmicos, 

práticas pedagógicas; diretrizes curriculares e participação estudantil. A Geografia como disciplina escolar 

oferece sua contribuição para que os alunos e professores enriqueçam suas representações sociais e seu 

conhecimento sobre as múltiplas dimensões da realidade social, natural e histórica, entendendo melhor o 

mundo em seu processo ininterrupto de transformação. Tendo a Geografia esse potencial de transformação, 

destaca-se o trabalho interdisciplinar com a literatura como possibilidade de reflexão sobre o nosso lugar 

no mundo. Para orientar esse debate trago as ideias de Michèle Pétit, antropóloga francesa que construiu sua 

trajetória desenvolvendo pesquisas, em certas ocasiões em parceria com geógrafos, sobre a leitura literária 

e o seu potencial transformador da vida das pessoas no plano individual e coletivo. Enquanto professores de 

Geografia, podemos pensar que a experiência da leitura literária, ao mobilizar sentimentos e reflexões sobre 

temas, vivências comuns ou diferentes, permite ao estudante descentrar-se, abrindo-se para novos pontos 

de vista, que podem lhe autorizar a mudar a forma de agir sobre o mundo. A leitura impactará cada leitor de 

um modo único, ela constitui uma experiência individual que, ao contribuir para o autoconhecimento, amplia 

o nosso repertório para pensarmos a relação com o que nos rodeia. Um caminho criativo, que valoriza os 

saberes individuais e promove uma prática mais significativa para estudantes.
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Hermès é um poema de autoria do poeta e geógrafo José Morais Antunes de Sousa, publicado pela Editora 

Primata (São Paulo, 2021). Um extrato desse poema foi lido publicamente na ocasião do XVII Curso de Verão 

(2017) e publicado na coleção Iberografias Vol. 33, do Centro de Estudos Ibéricos - CEI.

O XXI Curso de Verão (2021), em especial a mesa "Literatura e leituras do território", é uma oportunidade 

para suscitar reflexões e debates sobre as muitas interseções entre a Geografia, as Artes e a História. A 

riqueza que o diálogo entre os campos supracitados proporciona é algo já devidamente reconhecido no meio 

acadêmico. Contudo, normalmente os historiadores recorrem à arte produzida na Grécia antiga, de modo 

que aquela expressão cultural seja utilizada na qualidade de fonte primária. 

A proposta desta apresentação, ao contrário, visa a utilizar a poesia contemporânea brasileira, neste caso o 

poema Hermès, com o objetivo de explorar seu potencial pedagógico, bem como seus possíveis usos como 

material paradidático em cursos de História Antiga Clássica.

Intimidade pública: uma análise da correspondência  

de Machado de Assis entre 1878 e 1882

Marianna França Monteiro
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O cotidiano comunicacional, apreendido dentro de cartas íntimas, revelam uma esfera de existência em 

determinado momento histórico. O presente trabalho utiliza o cotidiano dentro da correspondência de 

Machado de Assis (esfera privada), entre 1878 a 1882, como categoria analítica; com o intuito de observar 

características do século XIX no Brasil (esfera pública), que estão presentes nas obras do escritor carioca. 

Para analisar esse recorte temporal de cartas, primeiramente discuto sobre a verossimilhança proporcionada 

pela literatura realista e o jornalismo; sendo que ambos entregam ao leitor noções de realidade, mas não são, 

necessariamente, a cópia perfeita do plano físico da ação. No segundo capítulo, reconstruí alguns aspectos 

histórico-sociais do século retrasado, que estavam presentes no dia-dia do Brasil. Esses dois capítulos 

estabelecem pilares teóricos para o último. Com ele analiso 13 cartas da correspondência pessoal de Joaquim 

Maria Machado de Assis, situadas na época em que o autor lançou o seu primeiro romance realista: Memórias 

Póstumas de Brás Cubas.
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O mar foi uma travessia, uma paisagem poética e um sentimento entronizado em Cecília Meireles e Sophia 

de Mello Breyner Andresen. Essas duas autoras, a primeira brasileira e a segunda portuguesa “encontraram-

se” cruzando o Atlântico, encontraram-se também no interlúdio do período histórico em que viveram, mas 

sobretudo, encontraram-se a partir da leitura e das possíveis influências da obra de Cecília Meireles na poesia 

de Sophia de Mello Breyner Andresen e por último encontraram-se no encantamento com o que viram, cada 

qual, do outro lado do Atlântico.

 A Geografia que Sophia de Mello Breyner Andresen encontra no Brasil e a paisagem sensível que Cecília 

Meireles experimentara em Portugal. Para além da travessia empreendida, a força do mar é um topos na obra 

dessas poetas e os sentidos das paisagens vigoram nos poemas, assim como o sentimento do mar, o mar 

sonoro e tonal, a envolvência líquida “sem que nada separe o homem do vivido” (ANDRESEN, 2018, p. 870). 

Quando cessa a travessia, a experiência “em terra” também é cheia de sabores, de impressões, de espaços 

que são geradores de poesias, gravam paisagens numa articulação entre o olhar estrangeiro e a sensibilidade 

dessas escritoras, argutas observadoras e poetas navegadoras. Desse modo, este trabalho consiste numa 

abordagem de geografia literária e fenomenológica, envolvendo a premissa de uma geopoética da partilha 

entre as duas autoras, sobretudo, através das imagens literárias do mar e das paisagens vividas por elas em 

seus encontros e desencontros. 

Serão analisados neste ensaio, da obra de Sophia de Mello Breyner Andresen, especialmente, o livro intitulado 

Geografia, entre outros poemas que trazem a temática do mar, assim como poemas dedicados ao Brasil e aos 

poetas brasileiros lidos por Andresen. Da obra de Cecília Meireles o livro Mar Absoluto, assim como poemas 

e narrativas de suas viagens a Portugal, bem como entrevistas, teses e outros textos que abordam as possíveis 

influências entre Sophia de Mello Breyner Andresen e Cecília Meireles.



92

Dinâmicas económicas e sociais
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"O Contestado, mesmo considerando sua multiplicidade de nuances caboclas sobre o território, secularmente 

habitado por eles, viveu, no início do século XX, uma das maiores guerras civis registradas nos anais da 

história americana. Tal guerra existiu e existe, na luta de um povo, no seu DNA, nos seus fazeres e saberes, 

no seu chão recoberto de fragmentos doloridos de uma epopeia de tempos de ousadia, da rebeldia e do 

sonho da felicidade futura – guerra e território que alcançaram o século XXI, assolados pelo crime de guerra 

registrado numa possível arqueogeografia da vida cotidiana, no chão onde se passa o arado, nas carneiras 

pedidas no seu profundo interior silenciado, invisível, escondido pela perseguição, pela vergonha e pela dor – 

em um território profundo. Tudo isso está lá no Contestado, o crime cometido contra o povo caboclo, ainda 

paira sobre os ares, os lugares e as almas inquietas, cujos fantasmas, vagam sobre uma pilha de escombros 

desreterritorializados.

Difícil, diante de tantas frentes de estudos sobre esse tema, vislumbrar outros, mas o Contestado e a 

Guerra lá registrada, exigem ousadias intelectuais e científicas, afinal, há a sorte de não se ter um Euclides da 

Cunha para ditar caminhos, pois, mais de cem anos depois, há liberdade de caminhos sobre o território do 

Contestado. Há um crime de guerra para ser apontado, pois tais crimes, sobre a humanidade, não prescrevem, 

da mesma forma, se busca no passado da ciência geográfica, uma arqueogeografia sobre o território-paisagem 

do Contestado – um território cujas análises territorias precisam ser mais profundas do que as produzidas 

até aqui. Em mais de 100 anos passados, faltou discorrer sobre uma Geografia do Direito, pois a justiça foi 

negligente e negligenciada, da mesma forma, faltou uma arqueologia sobre os sítios da Guerra do Contestado, 

assim como do mundo caboclo. A Arqueogeografia proposta não dará conta de entender todos os fatos e 

atos registrados sobre o território do Contestado, mas vem abrindo pequenas trincheiras para resgatar esses 

sítios históricos adormecidos e violentados pela ação do tempo. Abrimos as porteiras, tudo o que há lá dentro 

está a um século esperando para ser libertado, mesmo considerando que o território é a prisão que os seres 

humanos constroem para si e para se defender dos outros.

Não deve haver dúvida de que o crime de guerra e de genocídio cometido contra a população cabocla do 

Contestado, no sertão de Santa Catarina e do Paraná, foi de lesa-humanidade e, portanto, imprescritível pois, 

são crimes contra a humanidade, o assassinato, o extermínio, a escravidão, a deportação e qualquer outro ato 

desumano contra a população civil, ou a perseguição por motivos religiosos, raciais ou políticos, quando esses 

atos ou perseguições ocorram em conexão com qualquer crime contra a paz ou em qualquer crime de guerra 

(GOMES, 2009). Desta forma, à luz desse preceito, a Guerra do Contestado marcada pelos assassinatos em 

massa, pelo extermínio, pela perseguição, pela violação do corpo (estupros), pelo bombardeio de igrejas 

repletas de caboclos e caboclas, pelo cerco gerador da fome em Santa Maria, pela cremação de cadáveres para 

eliminação das provas etc., é de fato, um crime de guerra. 
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A Guerra do Contestado, enquanto crime contra a humanidade, pode ser entendida a partir de uma 

Arqueogeografia do Contestado, pois, mesmo sendo um espaço muito dinâmico e, numa relação espaço-tempo 

de longa duração, traz no seio daquela sociedade, uma vasta gama de objetos e relíquias que demonstram 

e comprovam uma sociedade de longa duração desde mais de um século antes da guerra, assim como, 

numerosos sítios geohistóricos com depositário de fragmentos dos quatro anos de guerra civil, registrada 

por meio de trincheiras, carneiras de soldados e de caboclos, vilas queimadas por ação de bombardeios, 

rotas de fuga, rota de deslocamentos militares, valas comuns com centenas de mortos, etc., além da memória 

regional, com suas muitas interpretações sobre o que se viveu secularmente no espaço arqueogeográfico 

do Contestado, que se apresenta nesse trabalho como a proposta de uma análise profunda do território na 

ciência geográfica, uma contribuição para os estudos do território na Geografia brasileira.    
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As fronteiras brasileiras, como outras, globalizadas, passaram, de delimitação entre culturas e línguas a áreas 

de mútua influência: ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL somou-se a Integração da Infraestrutura 

Regional Sul-americana - IIRSA, projetos subcontinentais, executados aos poucos, com burla parcial a diretrizes 

ambientais, que impactam negativamente patrimônios naturais e culturais locais. O caráter binacional das 

“cidades gêmeas” Aceguá(Brasil)/Acegua(Uruguai) e Santana do Livramento(Brasil)/Rivera(Uruguai), constitui-

se em paradoxos e possibilidades: conurbações efetivas que, apesar da linha que as separa, apresentam unicidade 

socioeconômica, cultural e territorial marcantes, propiciadas pela mobilidade de pessoas, veículos e bens, 

que fazem delas um aglomerado único, objetiva e subjetivamente falando. Territorialidades diplomaticamente 

construídas que sofrem dificuldades de operacionalização: o Estatuto Jurídico da Fronteira (1933) prevê um 

“corredor internacional” de 22 metros, de cada lado, vedadas construções, com legislação igual a de estradas, 

porém o crescimento das cidades e a evolução tecnológica aumentou o fluxo de veículos e pessoas, carecendo 

redimensiona-lo em áreas urbanas. Brasil e Uruguai elaboraram o Plano (piloto) de Desenvolvimento Urbano 

Conjunto Sant’Ana do Livramento/Rivera, com dimensões adequadas para vias e terminais de transporte 

coletivo, com legislação de uso e ocupação do solo específica e comum, requalificando o espaço adjacente 

respectivo; e a IIRSA propôs o desvio do trânsito de cargas, da conurbação Aceguá(BR)/Acegua(UY), pela 

Estrada da Serrilhada, com ganhos para a área rural binacional, embora as restrições, já que também é uma 

paisagem (natural/cultural) a proteger. As propostas valorizam renovadas atividades urbanas (free-shop), e 

preservam o patrimônio local, com normas edilícias protetivas e limitação à circulação de veículos pesados, 

induzindo à ligação Brasil/Uruguai via Estrada da Serrilhada. O desafio é estabelecer-se diretrizes para este 

novo “corredor internacional” que, do ponto de vista urbano garantam um sistema viário fluido e seguro 

e, nas áreas rurais, revitalizem antigos caminhos, conjugando passado e presente nestas zonas de fronteira, 

conforme suas funções históricas e novas, quais sejam, comércio e turismo. 
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A indústria é um importante equipamento que produz diversos produtos para manutenção da sociedade, 

esses produtos detêm de uma infraestrutura de transporte para que saiam das fábricas e cheguem até ao 

consumidor, um importante meio para esses fluxos de produtos são as ferrovias. As ferrovias como qualquer 

outro equipamento de infraestrutura de transportes é advindo de atividade industrial, desde a fabricação de 

locomotivas e vagões, até a produção de trilhos, dormentes, pontes e outros materiais que dão operação 

às malhas ferroviárias. Tendo-se o recorte espacial do Ceará, as implicações socioespaciais acarretadas pela 

implantação da estrada de ferro e seus dinamismos, esse trabalho buscou em como se deu e ainda se dá 

o papel da indústria ferroviária no estado desde a atividade da extinta estatal RFFSA, até a privatização 

pela empresa Transnordestina além do papel de outras instituições como o Metrofor e a fábrica de Veículo 

Leves sobre Trilhos (VLT) Bom Sinal. A pesquisa surgiu a partir de experiências da infância dos autores e 

questionamentos sobre a malha ferroviária por não ser muito requisitada pela sociedade. Por meio disso, foi 

pretendido por essa pesquisa descobrir como transcorre a indústria da malha ferroviária cearense a partir de 

uma perspectiva geográfica.
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A realidade do sistema prisional brasileiro atual é caótica com mais de setecentos e cinquenta mil apenados, 

materializando uma taxa de ocupação de 197,4% na totalidade das unidades prisionais do país (INFOPEN, 

2019), o que beira o colapso desse sistema de acordo com aquilo que a estrutura pode suportar, desse modo, 

aproximar a ciência dessa realidade para não só interpretar, mas potencialmente transformá-la de acordo com 

os mecanismos científicos é um dos escassos caminhos para a resolução desses problemas sistemáticos quiçá 

o único caminho que pode mudar essa realidade no Brasil sem grandes motins, rebeliões e vítimas como já 

vem acontecendo desde que os problemas do sistema carcerário se agravaram em 2017. O espaço prisional 

é um campo de pesquisa que envolve, dentre outros aspectos, estudos geográficos sobre o regime disciplinar 

imposto aos presos, que condicionam todas as suas práticas sociais e espaciais no regime penal de acordo com 

as relações de poder colocada por Foucault (2009), desse modo as estratégias usadas pelos apenados para 

sobreviver no sistema prisional deixa suas marcas no espaço penitenciário e transforma constantemente as 

formas geográficas desse lugar. O disciplinamento condiciona a relação do presidiário com o espaço, torna o 

interno dócil para o condigo de conduta aceitável na prisão seja por parte do poder do estado representado 

pela administração penitenciária, ou seja, por parte dos presos que disputam os territórios e organizam os 

elementos do espaço intra pavilhões, assim sendo a territorialidade surge como uma prática espacial estratégica 

para os apenados em geral, constituída por informação e energia segundo a noção de territorialidade de 

Raffestin (1980), a territorialidade é face vivida do poder no espaço, e entre as disputas internas pelo lugar de 

cada um no cárcere, o poder é o elemento chave para o preso conseguir sobreviver e até mesmo ter alguma 

zona de influência com outros internos. A territorialidade no cárcere define a configuração, distribuição e 

organização dos recursos espaciais no cárcere, assim dialeticamente neste trabalho, esta abordagem reflete a 

organização do espaço penitenciário entre dois elementos antagônicos complementares, o trabalho prisional 

e as práticas relacionadas ao crime das organizações que fazem parte do espaço interno do presídio como 

formas de territorialidade. A pesquisa tem por objetivo analisar as territorialidades enquanto práticas espaciais 

que ordenam o espaço geográfico do estabelecimento penitenciário e como se configuram os territórios 

delimitados pelos principais agentes espaciais dentro da configuração da parte superior e da parte inferior 

da penitenciária e as quadrículas do poder que permeia todas as relações entre os encarcerados. O percurso 

metodológico adotado para a execução deste estudo está pautado em pesquisa bibliográfica, levantamento de 

dados demográficos dos estabelecimentos penitenciários que compõe o complexo penitenciário do Serrotão 

como os dados da população geral que fazem parte da convivência e os dados específicos dos trabalhadores, 

reconhecimento da área de estudo através da atividade de campo com o auxílio dos funcionários da instituição 

sendo autorizado pela secretaria de administração penitenciária da paraíba, para leitura e análise dos dados 

obtidos, é feito o uso de softwares de geotecnologia para especializar os dados coletados “A utilização de 

geotecnologias é extremante importante no momento moderno.
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Vem evoluindo de forma significativa nos últimos anos” (Andrade, 2013, p.27). O primeiro software utilizado 

para o estudo do objeto de pesquisa, é o Google Earth, sendo uma ferramenta de baixo custo, em um 

modelo tridimensional entre imagens aéreas e imagens de satélites, multifuncional para o uso no âmbito 

da ciência geográfica, sendo capaz de trabalhar com dados contabilizados, e o tratamento das informações 

espaciais, para a produção dos shapefiles no uso da elaboração cartográfica. Consecutivo a produção da 

shapefile, é realizado a aplicação por meio do software QGIZ, versão 2.18.28, (Datum Horizontal SIRGAS 

2000), para o tratamento dos dados contabilizados, e espacialização, usando a ferramenta, para a construção 

respectivamente dos mapas temáticos, ligados ao recorte espacial da pesquisa, a caracterização da área. 

Sucessivamente a produção dos mapas temáticos, é produzido o mapa de densidade de kernel, em que, a 

priori, realizou-se o cálculo de área, com base em arquivo vetorial correspondente a cada pavilhão (P1, P2, 

P3, P4...), em seguida dividiu-se a área total do pavilhão pelo total de apenados respectivamente (Exemplo: 

total de apenados do P1 dividido pela área total de P1), a fim de obter a distância mínimo disponível eles 

nas respectivas áreas. “Mapa de Calor”, o que gerou um arquivo raster de formato “GeoTiff” contendo os 

valores estatísticos de densidade. A obtenção do arquivo raster, possibilitou a elaboração de mapa de calor 

temático estimando a densidade populacional por conglomerados, onde forma renderizados classificados em 

cinco classes, sendo elas: “Muito Baixo”, “Baixo”, “Médio”, “Alto” e “Muito Alto”. Por fim as entrevistas como 

dados primários levantados que revelam diretamente a partir do discurso como prática social, assimilando a 

fala como elemento presente da realidade espacial, como os presos delimitam suas territorialidades e os seus 

territórios a partir das relações de poder disciplinares e relacionais na rede de comunicação em cada lugar 

do presídio, entre os elementos, trabalho e crime e correspondem a dois mundos distintos da penitenciária, 

a parte superior onde é caracterizado enquanto território de ordem legal comandado pelo estado e parte 

inferior onde são os territórios relacionais disputados entre os grupos de presos, assim o discurso verbal e 

não verbal fazem parte das ações que configuram o espaço prisional e revelam ao leitor quais são as estratégias 

diretamente relacionadas as territorialidades que cada preso desempenha na sobrevivência por um lugar no 

regime prisional. Portanto a partir da territorialidade como prática espacial os presos ordenam, configuram 

e estruturam o espaço prisional, delimitando seus territórios permeados pelas relações de poder, deixando 

suas marcas como símbolos de representatividade de cada grupo de presos nos lugares da penitenciária, 

assim os conflitos ou os trabalhos produtivos como interação espacial que distancia ou aproxima o preso 

da realidade fora dos muros. Na realidade do Complexo penitenciário do Serrotão em Campina Grande, os 

territórios estão relacionados diretamente a posição que o preso se encontra seja na parte superior, próximo 

na administração penitenciária ou seja na parte inferior próximo as organizações criminosas, a realidade de 

cada lugar no cárcere estrutura que tipo de relação o preso poderá ter com os outros apenados e com o 

seu próprio espaço.
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Los territorios que componen el espacio transfronterizo luso-salmantino han presentado a lo largo de los 

años una serie de fracturas sociales derivadas de su ubicación. De hecho, se ha considerado como una región 

en desventaja geográfica. Si bien esta situación tenía una serie de consecuencias, materializadas por ejemplo en 

déficits en las infraestructuras, lo cierto es que han surgido nuevas complicaciones para sus habitantes derivadas 

de la pandemia declarada en 2020. El objetivo de la investigación es identificar y analizar las implicaciones 

que tiene sobre la población la coyuntura originada por el COVID-19 en la zona fronteriza de Salamanca. 

Para ello se pretende realizar una radiografía de la situación sociodemográfica en el último periodo, con el fin 

de conocer el marco de partida con el que este espacio geográfico afrontó la llegada de la pandemia. Fijado 

este marco referencial, se analizarán las repercusiones que ha tenido y que continúa teniendo esta estructura 

poblacional sobre los habitantes en el momento actual, atendiendo a las posibles diferencias entre ambos 

lados de la Raya. La despoblación y el envejecimiento serán dos factores poco favorables, mientras que la falta 

de recursos e infraestructuras (tales como centros educativos o sanitarios, que se localizan en los centros de 

mayor tamaño) motivarán el desplazamiento de los habitantes, con el riesgo que ello conlleva.
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As políticas de população são programas ou conjunto de acções através dos quais os governos influenciam 

directa ou indirectamente as variáveis demográficas de modo a promover um equilíbrio entre as dinâmicas 

demográficas e socioeconómicas. O debate sobre a adopção de uma política de população nos países pobres, 

e em particular nos da África subsaariana, tem estado na ordem do dia sobretudo desde os meados do século 

XX. 

As rápidas transformações demográficas e os desafios socioeconómicos e políticos relativos ao progresso 

social levaram as agências governamentais e não-governamentais internacionais a promover a adopção 

e implementação de políticas de população nos países em desenvolvimento para reduzir o crescimento 

populacional e impulsionar o desenvolvimento socioeconómico. No âmbito deste movimento, Moçambique 

adoptou uma política de população em 1999, mas a sua implementação não foi efectiva. 

Com base na revisão de literatura, este artigo discute a necessidade e a natureza de uma política de 

população para Moçambique tendo em conta o contexto demográfico social e político do país. O processo 

de desenvolvimento económico de Moçambique também dependerá da forma como o país irá lidar com a 

sua dinâmica demográfica, sobretudo da forma como irá gerir a sua fecundidade, tanto em termos de discurso 

como de políticas e programas a adoptar.

Palavras-chave: Crescimento populacional, desenvolvimento socioeconómico, Moçambique, Política de 

População.
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Temas pós-coloniais

Painel 12.
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Todos somos criativos, mas à medida em crescemos vamos mudando e passamos a acreditar que perdemos 

nossas habilidades para criar. Isso se reflete no modo como vivemos e com professores não é diferente, visto 

que a maioria teve uma educação baseada em pouca ou nenhuma interatividade. Se quisermos que nossas 

crianças desenvolvam sua inventividade, precisamos fomentar a criatividade adormecida nos professores.

Este trabalho é parte de um projeto de pesquisa financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq do Brasil e consiste na realização de oficinas para docentes de todos os níveis 

da educação, coordenadores pedagógicos, estudantes de cursos de licenciatura e pessoas interessadas em 

conhecer o Construcionismo e a Aprendizagem Criativa. Por meio de experiências que envolvem a resolução 

de problemas, apresentam-se os princípios básicos da Aprendizagem Criativa e discute-se a sua implementação 

na prática. As atividades realizadas permitem identificar desafios e oportunidades para a implementação dessa 

metodologia em escolas e universidades, bem como rascunhar projetos a serem aplicados pelos participantes 

em suas comunidades, promovendo, assim, a integração entre docentes de diversas áreas do conhecimento 

e demais pessoas interessadas em metodologias ativas de aprendizagem. Busca-se, assim, construir confiança 

criativa, promover o pensamento crítico e fomentar o trabalho em equipe, buscando garantir que a felicidade 

seja edificada em coletividade.

Durante a pesquisa, nota-se que o engajamento das pessoas continua após as oficinas, seja pela realização 

de projetos em conjunto ou a consolidação de redes regionais de aprendizagem criativa, com professores, 

gestores escolares e estudantes.

Ao utilizar-se de ferramentas variadas no ensino, cria-se o potencial de atrair crianças e jovens para a busca pelo 

conhecimento. Na prática, dentro da própria escola isso pode resultar em ideias e criações que representem 

soluções para inúmeros problemas, seja no ambiente escolar ou em suas comunidades."
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Os relacionamentos amorosos estão se modificando com as tecnologias digitais e a globalização, transformando 

a intimidade e a sexualidade. No presente estudo buscamos compreender o afeto a distância, processo anterior 

à migração afetiva. O objetivo deste trabalho é entender a construção dessas relações e processos. Para isso, 

analisaremos o universo de mulheres residentes nas cidades de Lisboa e Rio de Janeiro. Investigaremos como 

acontecem as práticas amorosas no meio digital, com os sentimentos de afeto, ciúme, paixão e fidelidade. 

As entrevistas semiestruturadas e aprofundadas serão realizadas, com mulheres brasileiras, que vivenciaram 

namoros a distância, heteronomativos e transculturais. 

Palavras-chaves: Amor virtual; Tecnologias digitais; Mulheres; Migrações transnacionais; Namoros 

interculturais; 

Introdução

Anteriores à era digital, os relacionamentos a distância ocorrem desde o século XIX. Com a popularização 

da leitura, as cartas de amor auxiliaram na manutenção da intimidade. Cyrano de Bergerac, por exemplo, 

escreve cartas para confessar seu amor por Roxane. As histórias de amor atravessam o tempo e os escritos 

imortalizam os sentimentos, já “que a memória do coração elimina as más lembranças e enaltece as boas e 

que graças a esse artifício conseguimos suportar o passado” (MÁRQUEZ, 1986, p. 134).

O coração apaixonado é registrado, por Roland Barthes (2019), à espera de uma mensagem, um telefonema, os 

ciúmes e os delírios de uma paixão amorosa. A apresentação pessoal e a busca por parceiros online auxiliam 

a elucidar os ideais de amor, parceiro ou mesmo uma nova maneira de viver cotidianamente. Os casamentos, 

“relacionamentos a distância e encontros nos finais de semana são negociados e renegociados, a intimidade, a 

sexualidade e o erotismo” (ELLIOT; URRY, 2010, p. 84). Mas o que facilitou a vida íntima a distância? 

Os telefones celulares, a internet, os voos mais baratos e outros meios de comunicação são responsáveis por 

uma nova forma de explorar a vida privada e íntima, permitindo que encontros transculturais aconteçam mais 

frequentemente, como também a manutenção do namoro a distância. 

O namoro, dating online e/ou sexo entre brasileiras e portugueses estão ocorrendo mais frequentemente 

devido ao número maior de mulheres que procuram a mudança de país de forma autônoma para melhor 

qualidade de vida, trabalho ou estudo. De acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

(SEF), mostraram que os residentes em Portugal têm um perfil mais feminino, com idades entre 30 a 44 anos. 

A decisão de mobilidade ocorre, frequentemente, pela classe média brasileira, mas não somente, devido à 

facilidade com a língua e benefícios em relação à proximidade entre os dois países.
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Os dados da pesquisa do ISCTE Media Lab, em estudo chamado a Influência da pandemia covid-19 nas 

plataformas de online dating: estudo de caso do felizes.pt, confirmam como pandemia e o confinamento 

alteraram ainda mais o processo de dating online, pois as pessoas precisam recorrer às plataformas digitais 

para encontrar um novo parceiro ou parceira. O contato online pode acontecer somente em uma plataforma, 

como também pode evoluir para outros meios de comunicação como Instagram, WhatsApp até que o 

encontro saí do mundo “virtual” para o off-line. 

Os aplicativos de paqueras auxiliam o encontro do parceiro para o sexo, beijo e/ou namoro. De acordo com o 

CEO do Tinder, Portugal é um mercado em expansão em relação aos relacionamentos virtuais. Portugal segue 

tendências mundiais, em que a utilização dos sites por homens corresponde à 53%, e a porcentagem feminina 

é de 47%. Os jovens representam 56% dos usuários com menos de 34 anos, e 30,2% entre 30 e 50 anos. 

A observação das trocas e relações afetivas conjugais entre brasileiras e portuguesas ou dos “casos” e 

“casamentos” estabelecidos entre eles, foi, ao longo de todo o trabalho de campo, bastante recorrente. O 

interesse em olhar, concomitantemente, para as relações afetivas interculturais entre Brasil e Portugal, surgiu 

para explicar a intensa relação entre os dois países por meio dos fluxos migratórios mantidos, como também 

pelo processo histórico de colonização. 

O estabelecimento de namoros é perpassado por raça, casse, e em contextos transnacionais, nacionalidade. 

Os atributos que identificam as portuguesas como brancas e as brasileiras como mestiças, independente do 

seu tom de pele. Nesse sentido, os laços amorosos configuram instâncias de fronteiras. 

As tecnologias digitais possibilitaram que namoros continuem, mesmo com barreiras impostas pela distância. 

Em determinadas circunstâncias, o relacionamento a distância pode ser benéfico para o casal. Na união, as 

pessoas não têm de renunciar a nada em função da outra (GONCALVES, 2020). A mulher não precisa abdicar 

do trabalho ou motivações no âmbito profissional, por exemplo. O cotidiano e os espaços individuais são 

respeitados. 

As mensagens comunicacionais que circulam no Tinder, WhatsApp, Facebook, entre outros, apresentam 

conteúdos, como por exemplo, o ‘nudes’ que têm o mesmo processo dialógico de construção de intimidade, 

de estar apaixonado (com ideário do amor romântico) e estabelecimento de vínculos afetivos. Os códigos 

comunicacionais imersos em diferentes épocas são mais importantes do que o documento em si. As mensagens 

são o reflexo da intimidade dos “enamorados” que atravessam o passado e o presente. 

O amor move pessoas de diferentes países de origem e de destino, que são atravessadas pela recriação 

da intimidade, no ato de jantar juntos, no “espaço virtual” com o Zoom, por exemplo. O contato online 

pode estar relacionado ao ideal de amor romântico (GIDDENS, 1992), com a possibilidade de descobrir 

informações nessa premissa. Partimos do pressuposto que é o amor que procuramos nas cartas, ‘nudes’ e/

ou fotografias. Esses sentimentos poderiam ser um guia para entendermos a imortalidade das declarações de 

amor em diferentes épocas. Se como amantes incuráveis que somos, será que a busca por amor e os modos 

como são demonstrados os sentimentos não diferem do passado? 
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Neste trabalho propõe-se uma reflexão crítica sobre a importância da cultura empática no espaço público, 

pois este também se constitui como o espaço do constrangimento porque nele se dá a prática espacial 

da coabitação. É nele que se dá o acesso ao Outro e, por isso, torna-se imprescindível trabalhar a emoção 

moral da empatia. O filósofo Roman Krznaric (2015), recorda que, embora a concepção de que somos seres 

egoístas por definição tenha se tornado dominante na cultura ocidental, os avanços recentes no campo da 

neurociência comprovaram que também somos “Homo emphaticus”.

Ressalta-se a urgência da explicitação de correspondências práticas inerentes às experiências cotidianas dos 

negros no e a partir do espaço público. Para tanto, perguntamo-nos: qual é a relação entre empatia e racismo 

antinegro? Ao permitir que se articulem moral e emocionalmente as experiências vividas por distintos sujeitos, 

a empatia é, de fato, um ideal que tem o poder de promover profundas mudanças socioespaciais. Por ser a 

empatia uma emoção moral, esta possibilita aos indivíduos compreenderem e compartilharem estados ou 

situações emocionais de outras pessoas. Embora seja muito comum falar sobre empatia como atributo único, 

Daniel Goleman (2019) informa que há três tipos de empatia: a empatia cognitiva: a habilidade de entender 

o ponto de vista de outra pessoa; a empatia emocional: a habilidade de sentir o que outra pessoa sente; 

interesse empático: a habilidade de perceber o que outra pessoa quer de você. A expressão antirracismo 

empático resulta do entrecruzamento dos três tipos de empatia, em especial, no que refere-se ao interesse 

empático. Daí a empatia tornar-se importante móvel para estimular a capacidade prático-sensível de perceber 

a experiência subjetiva do outro, bem como contribuir para o desenvolvimento de um enfoque crítico em 

relação ao racismo antinegro. 
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Lélia Gonzalez (Gonzalez, 1988) propõe a categoria político-cultural de Amefricanidade onde a palavra, 

concebida pela autora, faz alusão à ideia de uma “Améfrica Ladina”, no lugar de América Latina. Isso se dá 

a partir da centralização da exploração de ameríndios e africanos em diáspora durante a colonização das 

Américas, bem como à inexistência de uma latinidade no continente, onde a negação dos sujeitos africanos e 

ameríndios é consequência do racismo existente no continente. Nesse sentido, a autora busca atenção para 

desvelar a história apagada das lutas de resistência desses povos, já que não é possível pensar em América 

sem pensar em África. 

Apesar de seu foco ser o Brasil e, nesse sentido, classificar todos os brasileiros como “ladinoamefricanos”, 

Gonzalez refere-se a seu contato com manifestações e eventos promotores de cultura e identidade negras 

em outros países americanos – ou “amefricanos” ¬– e relata semelhanças nos discursos e histórias, onde a 

presença de africanos em diáspora influenciou as línguas e o que é abordado pelo Estado e sociedade como 

“cultura popular” ou nacional, na verdade tem suas origens na África.

A partir dessa perspectiva de “Amefricanidade”, a presente comunicação busca discutir algumas das 

manifestações supracitadas dos anos 1970 e 1980, que se encaixam na categoria. Os Congressos de Cultura 

Negra das Américas ocorreram em 1977, 1980 e 1982; em Cali, Colômbia; Cidade do Panamá, Panamá e 

São Paulo, Brasil, respectivamente (Centro Cultural Afro-Ecuatoriano, 1989). Esses eventos são as primeiras 

manifestações transnacionais a tratar da população negra das Américas, nesse sentido, e fortes exemplos da 

de debates sobre a cultura e identidade africanas apagadas nas Américas e, especificamente, na América Latina. 

Sendo assim, busca-se fazer uma reflexão desses eventos, a partir de sua inerente “amefricanidade”. Onde os 

congressos, seriam a concretização do esforço de se pensar a “Améfrica Ladina”, o racismo e invisibilização 

histórico-cultural da herança africana e o antirracismo nos países latino-americanos “ladinoamefricanos”. 

Referências:

Centro Cultural Afro-Ecuatoriano. (1989). Cuadernos Negros Americanos - Congresos de Cultura Negra de 

las Americas (1st ed.). Quito: Departamento de Pastoral Afro-Ecuatoriano.
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Este ensaio é escrito a partir da demanda de conclusão da disciplina “Patrimônio Cultural: Ressignificação 

de Acervos, Museus e Monumentos”, cursada no programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, 

ministrada no ano de 2020. O tema de escolha para a reflexão sobre a ressignificação de Acervos, Museus 

e Monumentos foi a atuação de José Honório Rodrigues a frente do Arquivo Nacional e a sua contribuição 

nos estudos arquivístico e historiográfico brasileiro, a partir da perspectiva dos estudos africanos e afro-

brasileiros. Tal escolha se realiza por se desenvolver um projeto de pesquisa em nível de doutorado sobre 

a dimensão geográfica do pensamento histórico do presente intelectual.

O estudo sobre a relação da vida com a obra de José Honório Rodrigues tem sido realizado desde 1976 

com a tese de Raquel Glezer, perpassando por Francisco Iglésias (1988), José Maria Nunes (1991), Mota 

(2016), Rodrigues e Mello (1994), Rodrigues e Arruda (1994), Uhiara (2014), Marques e Rodrigues (2017), 

Freixo (2018) et alli. Nesses autores podemos encontrar sobre o surgimento do intelectual e do historiador 

JHR que Trabalhou no Instituto Nacional do Livro (1938-1944); no Instituto do Açúcar e do Álcool, como 

bibliotecário (1945); no Instituto Rio Branco (1946-1956), onde participou da Comissão de Estudos de 

Textos da História do Brasil (1945-1968); na Biblioteca Nacional (BN), como diretor de Obras Raras e 

Publicações (1946-1958); e no AN, como diretor (1958-1964). Em 1970, foi nomeado diretor do arquivo da 

Academia Brasileira de Letras. Faleceu em 1987 (Glezer, 1976; Rodrigues, 1994; Abreu, 2011) (MARQUES 

e RODRIGUES, 2017).

Da síntese funcional e cronológica do autor elenco o seu papel de professor e orientador nas diversas 

instituições que protagonizou sua atuação. Ele realiza a defesa das instituições públicas como servidor público 

que era, participando do processo de democratização da informação a partir da formação e capacitação 

técnica e intelectual de estudiosos e intelectuais dedicados aos trabalhos de preservação, organização e 

abertura de acervos em arquivos públicos, em Particular o Arquivo Nacional (MARQUES e RODRIGUES, 

2017). 

Como parte desse papel formador, que também era como JHR exercia parte do ofício de professor, é 

palestrante que participa como convidado de vários eventos promovidos para a capacitação profissional 

e debates públicos pelos Centro de Estudos Afro-Orientais, da Universidade Federal da Bahia, CEAO – 

UFBA; do Instituto Brasileiro de Estudos Afro-Asiático, IBEAA; no Centro de Estudos Afro-Asiáticos, da 

Universidade Cândido Mendes, CEAA – UCAM; no Centro de Estudos Africanos, da Universidade São 

Paulo, CEA – USP, a partir da década de 1960 até 19811, posto que a partir de 1982 por complicações 

de saúde se afasta dos círculos públicos de debate. Dessas palestras surgem muitos dos capítulos de suas 

obras. Apesar de uma intensa vida intelectual e diálogos amplos sobre a formação histórica e historiográfica 

brasileira a sua obra tem sido pouco estudada (ABREU, 2011). 
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A sua abordagem histórica pautada em uma pesquisa metódica (ABREU, 2011) sobre acervos dos mais 

variados, como de jornais, revistas e outros periódicos, cartográficas, atas, legislações obras e periódicos 

raros e documentos manuscritos como aponta Raquel Glezer (1976) ao consultar o acervo de José Honório 

Rodrigues, sob salvaguarda atual do Instituto de Estudos Brasileiros - Universidade de São Paulo, IEBUSP, e no 

DELFOS - Espaço de Documentação e Memória Cultural, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (ABREU, 2011), após o falecimento do historiador em 1987. Este acervo foi organizado e doado pela 

esposa de JHR, a intelectual e estudiosa do campo do Direito, Lêda Boechat Rodrigues.

As suas obras são ricas por uma diversidade de referências e citações de fontes primárias, para o período 

com avanços metodológicos como o uso da história oral e dos estudos de memória e patrimônio em suas 

análises históricas. Bem como uma transversalidade de saberes e campos do conhecimento se entrelaçando 

para dar conta da complexidade que ele encarava o ofício e o fazer da história e da organização de acervos e 

a sua manutenção, assim como na feitura da historiografia brasileira. 

José Honório Rodrigues é marcado por sua posição de intelectual nacionalista e historiador que retoma a 

linhagem de Capistrano de Abreu, donde a formação histórica do território do Brasil deveria ser compreendida 

de dentro para fora, do interior para o litoral. O autor é marcado pelo nacionalismo. 

O seu nacionalismo deflagra-se em oposição à “tradição conservadora” da história brasileira, pautada em 

uma visão lusófila e freyriana, saudosista, tradicionalista e regionalista, donde se postulava que o elemento 

português era o fator de amalgama cultural e territorial brasileira, na fala acusativa do próprio autor (FREIXO, 

2018). Seu posicionamento teórico e científico é adverso a isso, posto que dedica a compreender o fator 

africano como componente “civilizador” e amalgama social do Brasil, apontamentos que segue a perspectiva, 

ainda que distante, de Manuel Querino (1918) et alli. 

O contexto do nacionalismo deflagra-se na arquitetura do pensamento de Rodrigues por combinação com as 

próprias providências da inteligência brasileira emergente e autonomista, descentrada dos quadros totais de 

uma burguesia ilustrada e dependente internacionalmente. Mesmo que limitada há a formação de instituições 

de salvaguarda da memória nacional, advindo da emergência de poder se reivindicar o direito à memória e à 

identidade que não fosse europeia. Aonde diversos museus nacionais e regionais, por exemplo, são criados. 

Por efeito 

vale registrar que durante a década de 1950, no Brasil, desenvolveram-se experiências inovadoras e com 

características de(s)coloniais e, possivelmente, mais relevantes para a museologia brasileira do que as 

referências das metrópoles europeias. Esse é o caso dos trabalhos desenvolvidos por Nise da Silveira (Museu 

de Imagens do Inconsciente), Darcy Ribeiro (Museu do Índio) e Abdias do Nascimento (Museu de Arte 

Negra) (CHAVES, 2017, p. 3)

No campo de sua dedicação aos estudos africanos e afro-brasileiros nas relações exteriores se posiciona 

e é posicionado, como aponta José Maria Nunes (1991), como um intelectual anticolonialista, bem como 

um intelectual antirracista, donde Beatriz Nascimento o faz referência ao escrever “que a história do negro 

no Brasil tem sido escrita por mãos brancas” (RATTS, 2021, no prelo), ainda sendo um pioneiro, por Anani 

Dzidzienyo (1970), tendo em sua obra “Brasil e África: outro horizonte” (1961) o reestabelecendo aos estudos 

africanos no Brasil (ZAMPARONE, 1995), obra publicada em sua primeira edição no ano que coincide com 

o início da guerra anticolonial em Angola, a publicação da obra de Franz Fanon “Os Condenados da Terra”, 

em 1961, abertura da primeira embaixada no continente africano, com Raimundo Dantas como primeiro 

embaixador negro brasileiro, em Accra/Gana.
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Para Nunes, com quem JHR compartilhou além de ideias, mas a ação política contra o colonialismo português 

na África e no Brasil, Rodrigues foi um historiador anticolonialista. Tal afirmação carrega um peso grande, 

posto ser anticolonialista é ser contra o stabelecimento da ideologia de estado vigente no Brasil, que era a 

democracia racial e o lusotropicalismo freyriano. Esse tipo de oposição significava para muitos a prisão ou a 

expulsão das Universidades e dos círculos acadêmicos institucionalizados. 

Situação que forçou muitos intelectuais se exilarem do Brasil, no período (CARVALHO, 2013). Quando 

retomamos a descrição intelectual de JHR percebemos que após 1964, com exceção da ABL, o autor está 

“distanciado” das instituições acadêmicas de estado e de pesquisa do país, não é possível afirmar se por 

voluntária ou contra a vontade. 

Em guisa de conclusão podemos considera-lo como um dos pioneiros nos estudos anticoloniais e antirracistas 

na seara científica e acadêmica brasileira e mesmo internacional, a partir dos pesquisadores e especialistas 

dos estudos Africanos, unânimes em estabelecer que o trabalho científico no campo da História e da 

Historiografia, na organização e preservação profissionalizada do Arquivo Nacional Brasileiro o torna de uma 

só vez anticolonial, por descentrar a episteme geradora da consciência histórica brasileira lusófila, para e em 

direção à um africanismo e africanidade, mas não somente, um latino-americanismo, atlanticismo, terceiro-

mundismo, do qual era um traço que unia a todos esses países: a sua situação de subalternidade econômica, 

posto que o JHR compartilha uma visão de mundo com os movimento sociais de então – décadas de 1960 

a 1980. 

A sua figura torna-se de um intelectual orgânico e “homem de cultura” como analisa Marques e Rodrigues 

(2017) em relação às instituições de salvaguarda arquivística e históricas nacionais. Posto que tanto defende 

como estuda os parâmetros científicos do campo que atua, para profissionalizar os quadros dos pesquisadores e 

servidores públicos, como se coloca intransigente defensor das qualidades nacionais e da população brasileira, 

tendo em todas as suas obras um estudo científico no campo da história e política, da significação africana 

como amalgama da cultura e consciência histórica nacional.
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Políticas públicas e sistemas de saúde

Painel 13.
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O estudo defende que a descentralização e a participação dos munícipes nos conselhos consultivos locais 

pode influenciar o desenvolvimento local em Moçambique se essas forem reforçadas pelo engajamento 

da sociedade civil na arena pública e pela emergência e empoderamento de lideranças locais que têm em 

vista a elaboração de iniciativas locais que respondam às demandas das comunidades. Não obstante, a 

descentralização nos moldes em que é oferecida (top-down) nos municípios criados em Moçambique não 

constitui necessariamente a participação local ou mesmo a devolução, consequentemente não influencia 

o desenvolvimento local, posto que ainda se encontra impregnado o poder central e a reprodução de um 

Estado caracterizado pela presença de corrupção, clientelismo e ineficiência endémicas. Foi realizado um 

estudo do tipo qualitativo, através de entrevistas semiestruturadas e não - estruturadas, conversas informais 

a informantes chaves: membros da sociedade civil, líderes locais (tanto da Renamo como da Frelimo); chefes 

e régulos locais; também usou-se a pesquisa bibliográfica sobre os temas relacionados à descentralização, 

cultura democrática, cultura associativa e cívica, participação, e desenvolvimento local; e por fim fez-se uma 

profunda análise documental sobre as leis de descentralização em Moçambique e as actas dos conselhos 

locais. Teoricamente compreendemos o fenómeno em causa sob a luz da teoria do sujeito de Touraine, visto 

que, essa nos permite compreender expressões e acções que galvanizam uma forma de sociabilidade voltada 

para a construção de sujeitos sociais colectivos (autônomos e emancipados) reivindicantes de direitos (direito 

à participação; direitos à formação de associações). Desta feita, esta teoria nos permite compreender os 

actores civis como sujeitos criadores de si próprios, ao formar associações com vista ao desenvolvimento da 

cultura associativa, cívica e do desenvolvimento local. Recorremos também como base teórica a leitura de 

diferentes tipos e dimensões da descentralização propostos por vários autores, sem deixar de lado as leis, 

normas e regulamentos do Estado em relação aos diferentes poderes locais.
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Descentralización administrativa y prestación de servicios esenciales  

como presupuesto para revertir el abandono de las áreas  

rurales: perspectiva hispano-lusa

Jose Luis Domínguez Álvarez
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El medio rural es un concepto difuso, de reciente aparición, creado para designar aquello que no es ciudad, y 

generalmente entendido como un conjunto heterogéneo de territorios vencidos, o más bien de territorios 

«de vencidos», donde la biosfera y el medio natural alcanzan su plenitud y constituyen una fuente de riqueza 

de valor incalculable. En las últimas décadas estas zonas rurales han visto como la (i)lógica economía de 

mercado y el capitalismo depredador de recursos naturales y generador de grandes desigualdades, unido al 

abandono sistemático de buena parte de las Administraciones públicas, propiciaban una sangría poblacional sin 

precedentes, disminuyendo significativamente la calidad de vida de aquellos que un día decidieron desarrollar, 

de forma loable, su proyecto vital en el medio rural y favoreciendo el abandono y el olvido del territorio 

comprendido en la frontera hispano-portuguesa, con la consiguiente pérdida cultural, patrimonial y ambiental, 

entre otras muchas, que esto genera.

La propuesta que se les presenta tiene por objeto realizar, desde el prisma del ordenamiento jurídico-

administrativo, una serie de propuestas tangibles e innovadoras orientadas a promover el ansiado desarrollo 

rural sostenible y afrontar el reto demográfico en La Raya Hispano-Lusa. La necesidad de impulsar el 

empoderamiento de las Entidades Locales y establecer mecanismos conducentes al diseño de una “gobernanza 

para/contra la despoblación”, la prestación de servicios públicos esenciales como presupuesto indispensable 

para lograr la vertebración del territorio, la simplificación de los obstáculos

normativos para maximizar el aprovechamiento de las potencialidades y oportunidades que representa para 

las áreas rurales la apuesta europea por la transformación digital y ecológica que está por llegar de la mano 

del Plan de recuperación para Europa, o el impulso de la colaboración público-privada como estrategia para 

lograr la puesta en valor de los recursos endógenos que pueblan la realidad rural hispano-lusa y dinamizar la 

economía de este preciado entorno, serán algunas de las cuestiones objeto de estudio con el firme propósito 

de diseñar un entramado de políticas públicas efectivas que permitan combatir el Reto Demográfico y el 

abandono del territorio en la frontera hispano-portuguesa.
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A casa como território performativo no atual contexto pandémico
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A difusão do vírus SARS COV-2 teve como consequência o condicionamento das geografias pessoais. De 

modo diferente consoante o lugar do mundo no qual se tem vivido esta pandemia, o encolhimento das 

territorialidades e a redução das liberdades pessoais e coletivas resultaram, numa primeira fase, do receio de 

eventuais contágios e, numa segunda, de sucessivas imposições governamentais.

Esta vulnerabilidade territorial, consubstanciada no encolhimento e na retração espacial dos quotidianos, 

implica o que Haesbaert (2004) denomina como um processo de des-reterritorialização, com alterações 

relevantes das geografias pessoais e coletivas.

Todo este processo ocorre de modo diferente consoante o contexto espacial. Em muitos lugares do mundo, 

a proteção através do confinamento não foi possível. Como também refere Haesbaert (2020), para que 

algumas populações tenham o privilégio de se proteger em casa, outras devem manter-se móveis e expostas. 

A mobilidade de alguns garante os serviços que suportam a imobilidade daqueles que estão protegidos.

Por tudo isso, as mudanças verificadas nas territorialidades individuais e de grupo atravessaram os espaços 

públicos e privados. Nos primeiros, aumentou a vigilância e difundiram-se os dispositivos de controlo e 

restrições ao movimento, com o encerramento de serviços não essenciais.

Nos segundos, operou-se uma transformação espácio-temporal que passou por dinâmicas como o aumento 

da permanência na residência e a multiplicação de funções sobrepostas nos espaços habitacionais através de 

práticas como o teletrabalho e o ensino a distância.

Com efeito, a habitação foi implicada aa convergência de práticas e usos como o trabalho, o ensino, o lazer, 

agora concentrados em espaços por vezes curtos e desadequados para o efeito.

O encolhimento significou, em termos gerais, o aumento da pressão sobre os espaços privados e a reformatação 

dos territórios familiares, nos quais se levantaram potenciais fatores de tensão, um risco que acompanhou 

esta resposta à pandemia.

A mitigação deste risco passou pela incorporação doméstica de práticas performativas que se realizavam no 

exterior, tanto no domínio do exercício físico como no das artes. No que ao segundo aspeto diz respeito, as 

janelas, as varandas e terraços, sobretudo em urbanizações de propriedade horizontal, tornaram-se palcos 

de exposição, encenação e comunicação, com o duplo objetivo de atenuar o isolamento e resgatar um certo 

sentido de comunidade efémera e de partilha com os vizinhos de proximidade.

Por isso, o limite entre a casa individual e/ou familiar, e os outros espaços, que foi uma demarcação sanitária 

imposta pelo Estado, tornou-se também uma fronteira porosa e permeável de interação momentânea e fugaz.
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Num território de espera, de tempos longos e espaços curtos (Fernandes, 2021), estes episódios pontuais e 

simbólicos, procuraram mitigar os riscos derivados do isolamento dos corpos. Com efeito, esses riscos não 

foram atenuados pelos territórios digitais que permitiram a continuidade das viagens e das interações em 

cibergeografias que não substituem as velhas espacialidades materiais.

Nesta comunicação, discutir-se-á o conceito de desterritorialização associado à pandemia, assim como os 

pontuais territórios performativos que trouxeram complexidade à casa e a procurou abrir aos espaços de 

proximidade euclidiana.

Palavras chave: Desterritorialização; Pandemia; Confinamento; Territórios performativos.
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O nível de digitalização dos serviços públicos, requisito em permanência dos organismos governamentais, está 

ancorado à cidadania e à Democracia, onde organizações e profissionais tentam dar resposta às necessidades 

sociais, para tornar o acesso dos seus utentes aos serviços, menos burocrático, mais transparente, satisfazendo 

as suas necessidades e excedendo as suas expetativas. 

Em Portugal sucedem-se ações em e-Health, através de respostas a requisitos normativos e também através 

de intervenções das próprias organizações. No seu conjunto, essas intervenções, assentes na governance e na 

tecnologia digital, têm como objetivos principais a promoção da melhoria do acesso à informação, a segurança 

dos cuidados, nunca descurando a humanização na saúde. Têm na sua base a simplificação dos processos das 

instituições prestadoras de cuidados, mediante o apoio dos serviços governamentais por forma a harmonizar, 

garantir a disponibilidade e o continuum da informação gerada no setor da saúde, e dentro deste, no setor 

público. Contudo, a adoção de tecnologia inteligente pelas próprias organizações pode ser do âmbito geral, 

quando preconizada pela tutela, ou do advir de resolução das próprias entidades, envolvendo, neste caso, 

aquisições suportadas por programas, na tentativa de se tornarem mais eficientes, capitalizando a sua gestão. 

Considerando da temática do governo eletrónico e da sua implicação no setor da saúde, este estudo 

pretende refletir sobre as intervenções promotoras de e-Government e de e-Health numa grande unidade 

de saúde do centro de Portugal, analisando as opiniões dos seus profissionais acerca dos ativos digitais 

disponibilizados, centrando essa análise na governabilidade, no acesso à informação, na disponibilidade dos 

dados, na interoperabilidade entre as plataformas, na cibersegurança, na literacia dos colaboradores a nível da 

ciber higiene e por fim, acerca da garantia da segurança dos utentes e dos profissionais pelo recurso e essa 

tecnologia, instigando sobre a modernização e a eficiência dessa organização. 

Assim, depois do suporte teórico, desenvolveu-se um estudo de caso, onde, mediante a aplicação de um 

questionário aos profissionais da Unidade Local de Saúde da Guarda (n=334), se apurou que existe um maior 

grau de concordância de que a digitalização do serviço público se deve mais à integração do país nas políticas 

europeias do que à própria intervenção do Governo. 

Os resultados mais proeminentes revelaram que os inquiridos percecionam a importância das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) na prestação dos cuidados de saúde, constatando-se uma preocupação na 

modernização do setor e na melhoria dos serviços prestados. Sublinha-se que 91% dos inquiridos consideram 

que partilhar sistemas entre serviços e unidades de saúde é de salutar para se falar a mesma linguagem, 

melhorando o acesso à informação, à disponibilização célere de dados e à interoperabilidade. 
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Os inquiridos consideraram que se o setor da saúde for mais digital, restará mais tempo aos profissionais 

para a atenção e para o foco nas pessoas (utentes, doentes, famílias) e consequentemente essa digitalização 

contribuirá para a melhoria dos serviços prestados. Sobressaiu que é de extrema importância a digitalização 

do serviço público para a criação de valor (82%) e para a prestação de serviços de maior qualidade (87%). 

Encontrou-se homogeneidade na opinião sobre o facto do principal objetivo na saúde é o de assegurar 

a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos ativos, o mais rápida e seguramente possível. 

Relativamente às questões de cibersegurança e ciber higiene, os inquiridos não possuem uma opinião formada 

sobre as políticas de segurança cibernética da instituição, no entanto, 65% da amostra considera que a gestão 

eficaz da cibersegurança é assumida e patrocinada pela gestão de topo e 40% observa que a ciber higiene é 

uma preocupação constante dos serviços informáticos da instituição.

Apurou-se que a idade é um fator diferenciador entre a amostra: que quanto mais jovens os prestadores, mais 

apetência têm para a digitalização do serviço. 

Constatou-se que quando existe mais contacto com o doente, maior é a perceção dos inquiridos sobre 

a importância da digitalização do setor da saúde, por restar mais tempo aos profissionais para o foco nas 

pessoas, ao mesmo tempo que se disponibilizam serviços de maior qualidade às pessoas.

Os colaboradores da Unidade Local de Saúde da Guarda não deixam de referir que mais do que tecnologia, 

o setor da saúde em Portugal necessita de outras coisas para funcionar, como equipamento hoteleiro e 

humanização dos cuidados e consideram a digitalização particular do seu serviço/unidade como “aceitável”.

Palavras-chave: e-Government, e-Health, Democracia e Gestão da Administração Pública, Cibersegurança, 

Ciber Higiene, Digitalização do Serviço Publico, Modernização do setor da Saúde.
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O presente estudo resulta da pesquisa “Geografar em movimento e pesquisar em ação contra os impactos da 

pandemia: práticas, dinâmicas e perspectivas de frentes e ações de solidariedade em favelas de Niterói e Rio 

de Janeiro”. Desde meados do ano de 2020, investigamos as ações de distribuição de cestas de alimentos e 

kits de higiene pessoal e sanitização, em diversos territórios favelados. Com as práticas analisadas, refletimos 

sobre a necessidade de discutir os conceitos de solidariedade e caridade para interpretar a dinâmica 

das ações desenvolvidas. Dessa forma, pautamos a caridade como a ação de pessoas ou instituições que 

providenciam apoio aos necessitados, no sentido de ter o poder e definir quem possui o direito de receber 

ajuda. Baseada na economia da dádiva, no cenário contemporâneo, a caridade engessa indivíduos e minorias, 

raciais, de gênero e sociais, em uma configuração de subalternização. Ela é usada como modo de legitimar as 

desigualdades e se desenrola em uma ação vertical, distante de lógicas ou relações comunitárias de cunho 

emancipatório. Seguindo uma outra pauta, a solidariedade tem uma conotação de resistência, buscando limitar 

a extensão da competição econômica em todas as áreas da vida. Ela não divide o mundo entre os que dão 

e os que recebem, mas estabelece um freio à extensão da lógica mercantil a todas as atividades humanas. A 

solidariedade é praticada em ações com base em relações horizontais, como no caso do trabalho voluntário 

de moradoras e moradores que se engajam nas frentes de mobilização. Surge com isso, uma complexa 

articulação entre solidariedade e caridade nas mobilizações de enfrentamento dos impactos da pandemia da 

Covid-19 nas periferias. Isto, nos provoca a andar por dois caminhos reflexivos, para compreender as frentes 

de solidariedade nas favelas, que se cruzam em diversos pontos: o primeiro nos leva à compreensão de que sem 

apoio de natureza mais vertical (caridade) os sujeitos em movimento (que praticam a solidariedade horizontal) 

não teriam, de forma alguma, estrutura e recursos para ajudar tantas famílias em situação de emergência. O 

segundo nos leva a pensar que, por conta disso, fez-se crucial identificar e fortalecer o horizonte da autonomia 

de base comunitária nas mobilizações das frentes, diferenciando-a entre as verticalidades e horizontalidades 

de ação emergencial para compreender quais formas fortalecer e quais formas buscar superar a curto, médio 

e longo prazo. 
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Esta proposta apresenta uma análise de pactuações federativas a partir do estudo de algumas estruturas 

de articulação entre escalas de gestão que se conformam no âmbito do desenho do Sistema Único de 

Saúde (SUS)/Brasil, tomando como referência o Estado da Bahia. Os procedimentos metodológicos adotados 

compreenderam: levantamentos bibliográficos; consultas em páginas institucionais disponíveis na internet 

relacionadas ao SUS e aos Conselhos Intergestores; participação em palestras; realização de entrevistas 

informais; participação em reuniões de Conselhos de Saúde. 

Os resultados alcançados apontam que o SUS é uma inovação institucional ainda em construção e sua 

trajetória realça a relevância de diversas escalas político-territoriais no processo de conformação do sistema. 

Desde 2010, começaram a emergir estratégias calcadas na regionalização, balizadas por concepções de 

coesão interna e de governança regionais, que vêm sendo acionadas através de ações de coordenadores 

das comissões e conselhos de saúde, com a colaboração de gestores de saúde locais. Esses atores, além de 

negociarem e pactuarem para que prevaleça as cooperações nas diversas escalas territoriais, em termos de 

ofertas e demanda de serviços de saúde, também agem mediando e coordenando os diversos conflitos de 

poder presentes em todo o processo. Há muitos desafios e fragilidades nessas estratégias de articulação 

político-territorial, tais como a imaturidade e a falta de conhecimentos de muitos secretários na condução do 

SUS; a alta rotatividade de gestores; o comportamento localista de alguns agentes; a crescente judicialização 

que envolve a oferta, a demanda e a prestação de serviços; a falta de autonomia de alguns gestores de saúde; 

a insuficiência de recursos financeiros; e a desigual relação público/privada no âmbito do SUS.

As estruturas de articulação interescalares têm sido fundamentais para fomentar a cooperação entre os entes 

federativos e a governança regional nos moldes do SUS. As distintas camadas de articulação interfederativa em 

processos de governança regional também sinalizam para o advento de um novo tipo de regionalismo, e que 

destaca demandas, ações e estratégias de novos atores e agentes (gestores e conselheiros) locais/regionais, 

seus conflitos e pactuações em torno do funcionamento e organização do sistema.
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A expressão novos movimentos sociais (NMS) refere-se às novas modalidades de ação política que surgiram 

nos anos 1960-70 (na França, durante e após maio de 68) e que romperam com o ativismo em sua forma 

tradicional (sindicato ou partido). Essa nova categoria política e social geralmente inclui, além da luta pela 

terra (MST), pela cidade (MNRU, MTST) o feminismo, o ambientalismo, a lutas contra a miséria e a fome, 

movimento negro, a grilagem de terras e desmatamento das florestas, os movimentos que hoje são chamados 

de LGBTQI+, quilombolas, demarcação de terras indígenas, necropolítica, ecofascismo, colonialidade do 

poder, a branquitude (supremacistas brancos), movimentos dos atingidos por barragens entre outros. Em 

meio a várias narrativas, discuto a cidade contemporânea por vários filtros, inclusive o dos movimentos 

sociais urbanos ajustados às novas teorias, tecnologias da informação e sob a ação das redes sociais. Sempre 

estive vinculado à Geografia Urbana. Provoco discussão da contribuição teórica dos anos de 1970/80 na 

área dos movimentos sociais sob a égide da Geografia. A ação coletiva era tratada ou como um efeito de 

crises estruturais ou contradições, ou como uma expressão de crenças e orientações compartilhadas. Estes 

pontos de vista impediram a consideração da ação como um sistema de relações. A dimensão ESCALAR dos 

movimentos sociais permite relacionar as principais lutas reivindicatórias de abrangência local caracterizadas 

pelo ativismo social das associações de bairro ou o alcance de outro tipo de mobilização. O advento da internet 

e das redes sociais redimensionaram e os movimentos sociais e as novas tecnologias, os ressignificaram e 

daí, a denominação de NOVOS. As redes sociais permitem agregar expressivo número de participantes com 

enorme poder de mobilização, de grande porte que se manifestam e reivindicam. O fenômeno das fake news 

compromete sua ação social. 
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Inúmeras variáveis influenciam o sucesso da democratização de um país. A literatura acadêmica sobre o tema 

versa não somente acerca de fatores relacionados a perspectivas sociais, políticas e econômicas, mas sobre 

questões adjacentes pautadas na historicidade e geografia dos seus territórios. Considerando essas vertentes 

de análise, o presente artigo tem como objetivo compreender o impacto que a localização geográfica, o legado 

colonial, a insularidade e o tamanho dos Estados exercem nos processos de transição democrática na África, 

destacando o seu êxito em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe e o seu relativo insucesso nos casos de Angola, 

Moçambique e Guiné-Bissau. Nesse ínterim, é importante notar que diversos outros fatores influenciaram 

o processo democrático africano. Entretanto, para fins deste estudo, somente aqueles supracitados serão 

escrutinados. Para isso, realizou-se uma análise quantitativa e qualitativa dessas variáveis no âmbito de todos 

os países do continente, visando a testar hipóteses relacionadas à aplicabilidade das principais premissas 

que a literatura apresenta sobre a temática, a saber: a) determinados "clusters" geográficos regionais são 

mais democráticos que outros; b) países que compartilham legados coloniais específicos tendem a ser mais 

democráticos; c) países pequenos e insulares normalmente são mais democráticos que os continentais. Como 

resultado, observou-se que algumas regiões da África são mais democráticas que outras, ao passo que a 

herança colonial influencia positivamente a democracia somente em casos isolados, tais como os verificados 

nos países de colonização inglesa. Por fim, comprovou-se que os microestados insulares são, em sua maioria, 

mais democráticos que os continentais. No âmbito dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(PALOP), tem-se que a localização geográfica regional exerceu pouco impacto na transição democrática, 

enquanto a colonização portuguesa não foi um fator que os propulsionou a serem mais livres. No caso dos 

PALOP, a hipótese que se confirmou foi a de que os microestados insulares realmente se apresentaram mais 

democráticos, conforme se notou em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.
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Este trabalho analisa o contexto político brasileiro atual a partir do processo de deterioração do campo 
político pelo facciosismo, da repaginação dos arquétipos conservadores da cultura política brasileira e possíveis 
riscos à democracia brasileira. O Brasil desde o início dos anos 2000 entrou em uma vertigem política e, 
consequentemente institucional, o que fomentou a emergência de facciosismo salvacionistas moleculares via 
redes sociais que foram se agregando em torno de motes extremistas antipolíticos, salvacionistas simplistas 
a-históricos. Ao mesmo tempo que os arquétipos mais conservadores da cultura política brasileira foram 
potencializados com narrativas extremamente míticas e ideologizadas. Parte-se conceitualmente da ideia 
de que a democracia enquanto regime político é devedora da política, isto é, de um espaço constituído 
de interações formalmente estabelecidas enquanto um ethos, criadas para equacionar interesses de uma 
coletividade, que por tal atributo seja cívica. A Política redesenha o ser em uma dimensão diferenciada de 
sua mera condição biológica, é um o humano constituído por si, na sua organização e domínio. A democracia 
aprece exatamente como regime possível dessa comunidade no que ela é enquanto espaço cívico de interesses 
compartilhados e toleras concorrentes. Decorre que o que faz a democracia existir é a vitalidade da política 
no que ela tem de essencial como forma de coexistência e equação de concorrentes poderes, no que em a 
política de tonar a vida humanizada sustentável. 

Palavras-chave: Política, Democracia, Arquétipos.
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A pandemia do Novo Corona Vírus evidenciou e agravou as contradições e desigualdades no espaço urbano 

brasileiro. Com o aumento do desemprego, a renda de uma grande parte dos trabalhadores foi gravemente 

comprometida, entre outros fatores, pela ingerência da crise econômica e sanitária por parte do Estado 

brasileiro. Todos esses fatores, contribuíram para o aumento dos despejos, e da fome. Esse fenômeno fica ainda 

mais evidente nos centros urbanos, espaços onde a concentração da pobreza e desigualdade socioespacial é 

estrutural e estruturante. 

É nesse contexto, que buscamos analisar as formas de resistência que se dão no espaço urbano. O recorte 

espacial de nossa análise, diz respeito à cidade do município de Campina Grande- PB, localizada no interior 

do Nordeste Brasileiro. A presente pesquisa buscou analisar três ativismos urbanos, com demandas diferentes, 

que vem ocorrendo em frações do espaço da cidade. O primeiro, tem relação com o movimento de luta por 

moradia e vem ocorrendo a partir de um processo de ocupação de terrenos ociosos no bairro Cruzeiro. O 

segundo ativismo analisado, foi o de reconstrução de uma feira livre no bairro Acácio Figueiredo. Por fim, o 

terceiro objeto de análise, foi o movimento de ocupação e reabertura de uma cozinha comunitária, no bairro 

Jeremias. 

O objetivo de nossa pesquisa, foi definir a gênese e o desenvolvimento de cada um dos movimentos, buscamos 

entender as diferenças e pontos comuns entre esses processos. Do mesmo modo, nos debruçamos na relação 

que cada um destes possui com a realidade espacial da cidade e com a crise econômica e sanitária. Desse 

modo, refletimos sobre a dimensão das lutas pelo direito à moradia, à alimentação de qualidade e ao trabalho 

e sua relação com o direito à cidade. 
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O Brasil enfrenta um dos momentos mais emblemáticos desde a ditadura empresarial-civil-militar no país. 

Após as eleições presidenciais de 2018, o quadro político e social a cada dia parece nos remeter ao período 

de exceção, onde direitos não passavam de um sonho distante. Parece-nos necessário, para entender melhor a 

avalanche de ataques aos direitos dos povos indígenas pelo atual governo, revisitar o contexto que, como uma 

história macabra, parece rasgar o solo que cobre o túmulo da ditadura de onde ressurgem, com suas fardas 

atemporais, a velha política que desconsidera totalmente o avanço sócio-político que significou a Constituição 

Federal de 1988 e acordos internacionais assinados pelo Brasil.
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Pretendemos analisar o governo neoliberal pela guerra híbrida contemporânea aplicada ao caso do Brasil. O 

neoliberalismo recente merece uma atenção especial porque ele se nutre de reações negativas que provoca 

no plano político, ele se reforça pela hostilidade política que ele mesmo suscita. Assim, o neoliberalismo não 

teria mais necessidade de sua imagem liberal ou democrática, pois essa imagem é um obstáculo para entender 

a sua dominação. E isso somente é possível porque o governo neoliberal instrumentaliza os ressentimentos de 

uma parcela larga da população em busca de uma “identidade nacional” bem particular que exclui dela largas 

parcelas do povo que sofre com a destruição das políticas públicas e comuns. Os governos autoritários no 

estilo de Bolsonaro não contestam de forma alguma o neoliberalismo, ao contrário, eles reduzem impostos, 

diminuem as ajudas sociais, reduzem os direitos conquistados e aumentam as desregulações financeiras, 

ecológicas e sociais. 

Essa aliança entre neoliberais e a extrema-direita se revela nos inúmeros negacionismos que opera o 

bolsonarismo no Brasil: negacionismo dos campos de concentração, da escravidão, da história colonial, 

dos direitos à diferença, da ciência, do aquecimento global, do desmatamento na Amazônia, no Cerrado e 

no Pantanal, das comunidades indígenas e quilombolas, da pandemia da Covid 19, etc. Negacionismo que 

representa uma forma de escapismo social e territorial que pretende cortar as ligações éticas, morais, estéticas 

que são a base da própria ideia de nação, pois somente quer governar para os seus, os “eleitos”, numa forma 

messiânica de governo que utiliza o slogan “Brasil acima de tudo e deus acima de todos” e que é uma inusitada 

forma de individualismo teológico. Recusando o barco comum em que estamos no Brasil e no próprio planeta 

Terra. Essa secessão encontra ecos e é aliada dos combates do neoliberalismo que decidiu ganhar o máximo 

no mais curto espaço de tempo e aposta na transformação da natureza em empresa e dos indivíduos em 

empresários de si mesmos. Empresas de preferência que sejam controladas pelas transnacionais dos países do 

Norte global, se inserindo assim no jogo geopolítico planetário, pois se coloca ao lado dos países “cristãos” 

contra os chineses. 
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