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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 conhecimento e 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 2022 não deixará de ser excecional e ainda vivido, porventura, 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 2022 como Ano Internacional de importantes agendas: a Organização das
Nações Unidas (ONU) designou 2022 como o Ano Internacional da Pesca e da Aquicultura Artesanais (IYAFA),
a UNESCO elege 2022 como Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável e a União
Europeia proclamou 2022 como o Ano Europeu da Juventude.

O XXII Curso de Verão, que será subordinado ao tema genérico Novas fronteiras, outros diálogos:
cooperação e desenvolvimento, irá decorrer entre os dias 28 de junho e 02 de julho de 2022,
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 será certificado com 3 ECTS (25h) pela Universidade de Coimbra (UC) com apoio PRR.
Será também creditado pela Universidade de Salamanca, através do Centro de Formácion Permanente, com
30 horas.
(A creditação só será concedida se houver a participação em, pelo menos, 85% do número total de horas nos
dias 28, 29 e 30 de junho e 01 e 02 de julho).
Coordenação
Rui Jacinto – CEGOT – Universidade de Coimbra; CEI
María Isabel Martín Jiménez – Universidade de Salamanca; CEI
Organização
Centro de Estudos Ibéricos (Alexandra Isidro, Ana Proença, Sofia Martins)
Apoios:
Câmara Municipal da Guarda
Universidade de Coimbra (com apoio PRR)
Universidade de Salamanca
Instituto Politécnico da Guarda
Câmara Municipal do Fundão
Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra
Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo
Rede de Aldeias de Xisto

XXII Curso de Verão 2022. Programa
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XXII Curso de Verão 2022
Conferências
1. Oficina de História da Guarda: um balanço dos primeiros cinco anos de atividade - Rita Costa Gomes (Towson University)
2. Emigración y población vinculada entre la península y América - Juan Andrés Blanco Rodríguez (Catedrático de Historia
Contemporánea, vinculado a la Cátedra de Población,Vinculación y Desarrollo, UNED de Zamora)
3. La apropiación de los recursos estratégicos en las áreas vacías: la minería extractivista en la Península Ibérica - Jorge
Juan de Dios (Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social - SALARCA)
4. Os principais agentes econômicos da cidade de Salvador na longa duração (1549-1999) - Pedro de Almeida Vasconcelos
(Universidade Católica de Salvador)
5. La función institucional de los Consejos Económico y Social en la cohesión territorial - Enrique Cabero Morán (Presidente
del Consejo Económico y Social de Castilla y León)

Mesas Redondas
1. As Novas Geografias dos Países de Língua Portuguesa – Lúcio Cunha; Messias Modesto dos Passos, Dirce Suertegaray;
José Borzacchiello da Silva
2. Novas fronteiras, outros diálogos – Valentín Cabero Diéguez (Moderação)
3. Cooperação e desenvolvimento – Rui Jacinto e Maria Isabel Martín Jiménez (Moderação)

Painéis
Painel 1.
Painel 2.
Painel 3.
Painel 4.
Painel 5.
Painel 6.
Painel 7.
Painel 8.
Painel 9.
Painel 10.
Painel 11.
Painel 12.
Painel 13.
Painel 14.
Painel 15.
Painel 16.

Geodiversidade e dinâmicas da paisagem - Lúcio Cunha
Ambiente, gestão e educação ambiental - António Campar de Almeida
Recursos hídricos, energia e ambiente - Messias Modesto dos Passos
Agricultura e desenvolvimento rural - María Isabel Martín Jiménez
Novas funções e novas estratégias para os espaços rurais - Valentín Cabero Diéguez
(In)segurança alimentar e circuitos alternativos de comercialização - José Maria Semedo
Património, recursos e turismo - Maria Fernanda Delgado Cravidão
Diversidade de contextos e de produtos turísticos - Maria Goretti da Costa Tavares
Cidade, organização e gestão do espaço urbano - José Borzacchiello da Silva
Cidade, imagem e território - Ivaldo Lima
A cidade e o direito à habitação - L.Alfonso Hortelano Mínguez
Cidade, economia (circular) e sociedade - Judite Nascimento
Cultura territorial e leituras da paisagem - Dirce Suertegaray
Cultura(ndo): arte e território, os territórios artísticos - António Pedro Pita
Saúde e inclusão social - David Ramos Pérez
Sociedade, conflito e território - Inês Macamo Raimundo

Rotas Ibéricas - Trabalhos de campo
Roteiro 1. Coimbra, conhecimento e cultura: entre a Alta e a Baixa
. Museu da Ciência da Universidade de Coimbra - Paulo Trincão;
. Cidade, literatura e leitura do espaço urbano: uma Rota dos escritores de Coimbra - Cristina Robalo Cordeiro,
António Pedro Pita, Rui Jacinto
Roteiro 2. Calcanhar do mundo: entre margens e fronteiras do Interior profundo
Coimbra - Fajão - Barroca - Lavacolhos - Donas - Alcongosta - [Portela da Gardunha] – Fundão – Guarda
Roteiro 3. Fronteira, resiliência e baixa densidade
Guarda – Castelo Rodrigo – Escalhão – Barca d’ Alva - Lumbrales- Vitigudino- Salamanca - Guarda
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Programa
28 de junho - Terça-feira - Coimbra
(Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra - Anfiteatro III - 4.º Piso)

10.30 - 11.00 horas - Abertura
11.00 - 12.00 horas - Conferência 1
Oficina de História da Guarda: um balanço dos primeiros cinco anos de atividade - Rita Costa Gomes
(Towson University)

12.00 - 13.00 horas - Mesa Redonda 1
As Novas Geografias dos Países de Língua Portuguesa - Rui Jacinto
Lúcio Cunha; Messias Modesto dos Passos, Dirce Suertegaray;
José Borzacchiello da Silva

Lançamento dos livros Iberografias nº 42 e nº 43

15.00 - 19.00 horas - Trabalho de Campo
Roteiro 1
Coimbra, conhecimento e cultura: entre a Alta e a Baixa
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra - Paulo Trincão
Cidade, literatura e a leitura do espaço urbano: uma rota dos escritores de Coimbra
Cristina Robalo Cordeiro, António Pedro Pita, Rui Jacinto

29 de junho - Quarta-feira – Trabalho de campo
08.00 horas
(Largo D. Dinis, 3004-454 Coimbra)

Roteiro 2
Calcanhar do mundo: entre margens e fronteiras do Interior profundo
Coimbra - Fajão - Barroca - Lavacolhos - Donas - Alcongosta - [Portela da Gardunha] – Fundão – Guarda
Temas:
. Fronteiras: subúrbios, margens e periferias
. Rede de Aldeias de Xisto: Património e desenvolvimento local
. Memória, leitura do território e desenvolvimento local
. Baixa densidade e coesão do território: estratégias locais de desenvolvimento

30 de junho - Quinta-feira - Guarda
(Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço – Sala Tempo e Poesia)

9.30 - 11:00 horas
Desenvolvimento Local - Sérgio Costa (Presidente da Câmara Municipal da Guarda / Direção do CEI)
Conferência 2
Emigración y población vinculada entre la península y América - Juan Andrés Blanco Rodríguez (Catedrático de Historia
Contemporánea, vinculado a la Cátedra de Población,Vinculación y Desarrollo, UNED de Zamora)
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11.00 - 12.00 horas - Sessões paralelas

Painel 1. Geodiversidade e dinâmicas da paisagem
Moderação:

Lúcio Cunha
Universidade de Coimbra; CEGOT e CEI

Intervenções:
. Paisagem e Espaço – Diálogo interdisciplinar entre a Geografia e o Direito Ambiental Brasileiro - Sheila Cavalcante
Pitombeira (Universidade de Fortaleza)
. Por uma análise da fisiologia da paisagem aplicada ao Pontal do Paranapanema - Messias Modesto dos Passos (Universidade
Estadual Paulista - UNESP - Presidente Prudente
. Avaliação de Paisagem - O Velho Picadão Três Boccas no Norte do Paraná - Humberto Yamaki (Universidade Estadual
de Londrina)
.Paisagem Cênica Pioneira - O Patrimônio Três Boccas nas Terras da CTNP PR - Humberto Yamaki (Universidade Estadual
de Londrina)

Painel 9. Cidade, organização e gestão do espaço urbano
Moderação:

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

Intervenções:
. Mudanças na organização do espaço urbano brasileiro - José Borzacchiello da Silva (UFC e PUC-Rio)
. A Cidade Nova ancorada ao Complexo Industrial de Sines - Ana Filipa de Brito Soares Costa Oliveira
. Governança urbana: coalizões, poder corporativo e planejamento em Fortaleza, Brasil - Tiago Estevam Gonçalves (Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará)
. O sistema de gestão dos bens Património Mundial: O caso da Universidade de Coimbra – Alta e Sofia - Joana Cristina
Capela de Campos (HTC-CFE NOVA FCSH)
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12.00 - 13.00 horas - Sessões paralelas

Painel 3. Recursos hídricos, energia e ambiente
Moderação:

Messias Modesto dos Passos
Universidade Estadual Paulista - UNESP - Presidente Prudente

Intervenções:
. Tejo, um grande rio Ibérico - Margarida Silva (LNEC)
. Apropriação Social e Governança Hídrica: um estudo em comunidades rurais do Semiárido Paraibano - Andréa Ferreira
Leite; Cidoval Morais de Sousa; José Irivaldo A. O. Silva (Universidade Estadual da Paraíba)
. Os novos moinhos trarão bons ventos? O Parque Eólico de Santa Lúzia-PB como vetor do desenvolvimento local
sustentável - Ângela M. Ramalho; Fernando Nazareno (UEPB - Universidade Estadual da Paraíba)
. A periferização ambiental e os efeitos do extrativismo – novos projetos de mineração e a transição energética - Elaine
Santos (Universidade de São Paulo)

Painel 11. A cidade e o direito à habitação
Moderação:

L. Alfonso Hortelano Mínguez
Universidade de Salamanca

Intervenções:
. O ordenamento territorial e a função social da cidade e da propriedade urbana - Arlete Moysés Rodrigues (UNICAMP
e UFPB)
. Onde você mora? - Thatiane Carneiro Sotano Machado (IPN)
. Neoliberalização do espaço na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) –apontamentos sobre o recente processo de
expansão metropolitana no setor sudeste - Cleiton Marinho Lima Nogueira (Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Ceará)
. O direito à cidade e o planeamento urbano: reflexões a partir da Airbnb - Adilson de Souza Almeida (Centro de Estudos
de Geografia e Ordenamento do Território – CEGOT)
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14.30 - 15.30 horas - Conferência 3
La apropiación de los recursos estratégicos en las áreas vacías: la minería extractivista en la Península Ibérica - Jorge Juan
de Dios (Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social - SALARCA)

15.30 - 16.30 horas - Sessões paralelas

Painel 5. Novas funções e novas estratégias para os espaços rurais
Moderação:

Valentín Cabero Diéguez
Universidade de Salamanca

Intervenções:
. Novas Formas de Trabalho e a (Nova) Função do Espaço Rural - João Almeida (GOVCOPP, Universidade de Aveiro)
. Descrição morfológica do perfil de solo em uma propriedade rural da área de proteção ambiental do Timburi, Município
de Presidente Prudente-SP - Thais Helena Gonçalves (UNESP Presidente Prudente-SP)
. Educação sustentável, a horta orgânica cuja moeda de compra é o resíduo - Vera Lúcia de Almeida (UNIR - Universidade
Federal de Rondônia)
.Tecendo os fios do desenvolvimento social e econômico do município de São Bento – PB - Valber Muniz de Oliveira;Tiago
Almeida de Oliveira; Ângela Maria Cavalcanti Ramalho (UEPB - Universidade Estadual da Paraíba)

Painel 13. Cultura territorial e leituras da paisagem
Moderação:

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

Intervenções:
. El escenario demográfico de la frontera luso-castellana: una perspectiva temporal - Lía Fernández Sangrador (Universidad
de Salamanca)
. Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas – IHGAL: espaço de produção e difusão de conhecimentos sobre o território
alagoano no Nordeste brasileiro - Antonio Alfredo Teles de Carvalho; Renan Rubert Rosas Neto (Universidade
Federal de Alagoas (IGDEMA/UFAL)
. Contribuições da Revista do IAGA na difusão de conhecimentos sobre o território Alagonao no Noroeste do Brasil
na segunda metade do século XIX - Renan Rubert Rosas Neto; Antônio Alfredo Teles de Carvalho (Universidade
Federal de Alagoas)
. Leitura da paisagem através da toponímia: os nomes indígenas das cidades do Rio Grande do Sul - Dirce Suertegaray;
Inocêncio de O. Borges Neto e Rui Jacinto (UFRGS/UFPB/UFPR e CEGOT_ UC)
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16.30 - 17.30 horas - Sessões paralelas

Painel 7. Património, recursos e turismo
Moderação:

Maria Fernanda Delgado Cravidão
Universidade de Coimbra; CEGOT

Intervenções:
. Potencial geoturístico da Área de Proteção Ambiental no Cariri Paraibano, Brasil - Marcos Antônio Vieira Dias; Rafael
Albuquerque Xavier (Universidade Estadual da Paraíba)
. Produtos de qualidade e turismo. Uma aproximação à realidade da Raia Central Ibérica - Celso Lopes (Universidad de
Extremadura; Doutorando em Desarrollo Territorial Sostenible)
. Espaços públicos de lazer e turismo: um recorte às margens do Rio Paraná- Brasil - Renata Maria Ribeiro; Messias Modesto
Passos (Universidade Estadual Paulista – UNESP)
. A Gestão da Comunicação Digital como fator promocional do Enoturismo e dos Territórios Vinhateiros - Catarina Isabel
Dourado Ferreira Grilo (Universidade da Beira Interior)

Painel 15. Saúde e inclusão social
Moderação:

David Ramos Pérez
Universidade de Salamanca

Intervenções:
. As territorialidades tradicionais quilombolas no Municipio de Bom Conselho /PE – BRASIL e as consequências da
COVID 19 - Juarez Cavalcante Ferreira/ Cícero Péricles de Oliveira Carvalho (Universidade Federal de Alagoas)
. Memórias Cerradeiras: O uso das plantas medicinais no Município de Ouvidor (GO) - Nathanne Karita Gonçalves da
Fonseca (Universidade Federal de Catalão)
. Projeto sorriso saudável educação como prevenção - Taiana dos Santos Carvalho; Rogério Kalleby Barcelos (Centro
Universitário Aparício Carvalho)
. Projeto PhysicaAL - Atividade Física para um Estilo de Vida Saudável e Inclusivo - Ana Paula Carvalho; Eugénio Sánchez
Redondo (Associação do Porto de Paralisia Cerebral Asociación Aviva)
. O enfermeiro especialista promotor na qualidade dos cuidados - Bárbara Monteiro (ADM Estrela), Isabel Cristina Afonso
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17.30 - 19.00 horas - Mesa Redonda 2
Novas fronteiras, outros diálogos – Valentín Cabero Diéguez

01 de julho - Sexta-feira - Guarda
(Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço – Sala Tempo e Poesia)

09.30 - 11.00 horas - Conferência 4
Os principais agentes econômicos da cidade de Salvador na longa duração (1549-1999) - Pedro de Almeida Vasconcelos
(Universidade Católica de Salvador)

11.00 - 12.00 horas - Sessões paralelas

Painel 2. Ambiente, gestão e educação ambiental
Moderação:

António Campar de Almeida
Universidade de Coimbra; CEGOT

Intervenções:
. Georreferenciamento do perímetro de unidades de conservação no Estado de Rondônia, da Amazônia Brasileira – Juci
Theodoro; Maria Madalena Ferreira.; C. Baratta; Lúcio Cunha
. (Inter)disciplinariedade e Ciências Ambientais: desafios epistémicos contemporâneos - Carla Taciane Figueiredo
(Universidade Federal de Alagoas)
. Aplicação da Legislação Ambiental Brasileira na Raia Divisória São Paulo-Paraná-Mato Grosso do Sul, Brasil: análise
das potencialidades para criação de corredores ecológicos - Diogo Laércio Gonçalves; Messias Modesto dos Passos
(Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade Estadual Paulista)
. Ilha da Asinara: da prisão ao Parque Nacional e Área Marinha Protegida. História, usos e perspectivas - Giampietro Mazza;
Giacomo Zanolin (Università degli studi di Genova)
. Engenharia transformadora: Projeto CONSTRUPOP, aprendendo e multiplicando - Eduardo Colares Souza da Silva;
Francima Oliveira Marques;Guilherme Silveira Simões; Vera Lúcia de Almeida (Centro Universitário São Lucas Estudantes)
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Painel 10. Cidade, imagem e território
Moderação:

Ivaldo Lima
Universidade Federal Fluminense (UFF)

Intervenções:
. Grafite e espaço público: a arte e a cultura nas novas agendas urbanas - Ivaldo Lima (Universidade Federal Fluminense
- UFF); Rui Jacinto (CEGOT)
. A produção do espaço produtivo e sua atual relação com a Urbanização em Campina Grande-PB, Brasil - Davidson
Matheus Félix Pereira (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP)
. Ferrovia e transformação da estrutura urbana nas cidades intermediárias do Brasil e da Espanha - Doralice Sátyro Maia
(Universidade Federal da Paraíba/Universidad de Valladolid)
. Hidrovias & portos na Amazónia o projeto arco norte no Rio Madeira e os impactos sobre a hinterlândia ribeirinha Vitoria Regia de Mesquita; Maria Madalena Ferreira; Lucio Cunha (Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento
do Território – UC)

12.00 - 13.00 horas - Sessões paralelas

Painel 4. Agricultura e desenvolvimento rural
Moderação:

María Isabel Martín Jiménez
Universidade de Salamanca e CEI

Intervenções:
. A transposição do Rio São Francisco e os pequenos produtores rurais: uma análise das mudanças nas condições de vida
e trabalho nas Vilas Produtivas Rurais Captação e Baixio dos Grandes, Cabrobó, Pernambuco, Brasil - Ana Paula
Novais Pires Koga (Universidade Federal de Catalão); Messias Modesto dos Passos
. Escala e exploração agrícola em Terras do Jarmelo - Agostinho Almeida Monteiro da Silva (Sindicato Professores Zona
Centro (Ministério da Educação)
. A questão agrária e os assentamentos rurais no Pontal do Paranapanema: o caso da Fazenda Santa Rita - Juliane Maistro
(UNESP, campus de Presidente Prudente/SP)
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Painel 12. Cidade, economia (circular) e sociedade
Moderação:

Judite Nascimento
Universidade de Cabo Verde

Intervenções:
. Reestruturação Urbana e Observatório do comércio de Fortaleza (Ceará) - Alexsandra Maria Vieira Muniz; José Borzachiello
da Silva (UFC)
. Território como norma e território normado: análise da agiotagem no Brasil - Dhiego Antonio de Medeiros (Universidade
de São Paulo)
. Gestão Ambiental:Tecendo Elos na Cadeia Produtiva das Fábricas de Calçados em Campina Grande–PB na Perspectiva do
Desenvolvimento Sustentável - Samara de Souto Antero; Cidoval Morais de Sousa; Angela Maria Cavalcanti (Universidade
Estadual da Paraíba)
. As novas centralidades e dinâmicas territoriais das cidades do Noroeste do Estado do Ceará, Brasil – Luiz António
Araújo Gonçalves

14.30 - 15.30 horas - Conferência 5
La función institucional de los Consejos Económico y Social en la cohesión territorial - Enrique Cabero Morán (Presidente
del Consejo Económico y Social de Castilla y León)

15.30 - 16.30 horas - Sessões paralelas

Painel 6. (In)segurança alimentar e circuitos alternativos de comercialização
Moderação:

José Maria Semedo
Universidade de Cabo Verde

Intervenções:
. A (In)Segurança Alimentar em Tempos Pandêmicos e de Desmonte Institucional no Brasil - Rosangela Hespanhol;
Antonio N. Hespanhol (UNESP - Pres. Prudente)
.Analise da Insegurança alimentar e Questões Urbanas no Município da Matola - Carlota Raimundo Manjate (Universidade
Pedagógica de Maputo)
. O Projeto Agroecológico Quintal Escola Chico Mendes: ação coletiva e utopia concreta no espaço urbano - Lara de
Araújo Luzente (Pontifícia Universidade Católica)
. A agricultura urbana e periurbana e os circuitos curtos de comercialização de alimentos em Presidente Prudente – SP Antonio Nivaldo Hespanhol; Rosangela Aparecida de Medeiros Hespanhol (Faculdade de Ciências e Tecnologia – Unesp)
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Painel 14. Cultura(ndo): arte e território, os territórios artísticos
Moderação:

António Pedro Pita
Universidade de Coimbra e CEI

Intervenções:
. A Pedra, a Concha e o Homem: os sons que emergem de uma prática musical em territórios de fronteira - Helena
Santana (Universidade de Aveiro); Rosário Santana (Instituto Politécnico da Guarda)
. Repensando o espaço ibérico: outras geografias para o cinema - Ana Stela Cunha (Associação Kazumba) Evando Martín;
Edemar Miqueta; Leonil Junior
. O patrimônio de palavras: poetas e poemas no espaço da cidade - Valéria Cristina Pereira da Silva, Antonio Marcos Gomes
da Silva, Mozart de Sá Taveres Júnior (Universidade Federal de Goiás-UFG )

16.30 - 17.30 horas - Sessões paralelas

Painel 8. Diversidade de contextos e de produtos turísticos
Moderação:

Maria Goretti da Costa Tavares
Universidade Federal do Pará

Intervenções:
. Geografia, Patrimônio e Turismo na Amazônia Brasileia: O Projeto Roteiros Geo-Turísticos em Belém do Pará – Maria
Goretti da Costa Tavares (UFPA - Universidade Federal do Pará, Belém, Pará)
. O olival e o azeite na Reserva da Biosfera Transfronteiriça do Tejo-Tajo Internacional: contributos para o
desenvolvimento do olivoturismo - Dora Ferreira (Universidad de Extremadura); José Manuel Sanchéz - Martín
. Um Santuário de fé em um santuário natural: a visitação religiosa no parque estadual da Pedra da Boca, Araruna, Brasil
- Alessandra Gomes Brandão e Rafael Albuquerque Xavier (Universidade Estadual da Paraíba)
. Análise do turismo desenvolvido na Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape, Rio Tinto, Brasil Rafaella Larissa Gomes da Silva; Rafael Albuquerque Xavier (Universidade Estadual da Paraíba)
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Painel 16. Sociedade, conflito e território
Moderação:

Inês Macamo Raimundo
Universidade Eduardo Mondlane

Intervenções:
. O silenciamento escravo Prudêncio: artifício narrativo de denúncia social e resistência negra - Marianna França Monteiro
(Universidade de Coimbra)
.Território indígena: uma leitura a partir das lutas do Movimento Indígena no Brasil - Gilberto Vieira dos Santos (Universidade
Estadual Paulista – UNESP)
. Homenagem à supremacia branca na Região da Guerra do Contestado: uma análise dos monumentos da Praça do
Conhecimento, em Videira/SC/Brasil. - Nilson Cesar Fraga (Universidade Estadual de Londrina); Angela Zatta; Diego
de Deuz Rocha
. Guerra na Ucrânia e antiglobalismo como política de Estado para uma ordem mundial unipolar - Francisco José Araujo
(Universidade Estadual do Maranhão – UEMA)

17.30 - 19.00 horas - Mesa Redonda 3
Cooperação e desenvolvimento – Rui Jacinto e Maria Isabel Martín Jiménez

02 de julho - Sábado - Trabalho de campo
08.00 horas
(Local de partida Centro de Estudos Ibéricos)

Roteiro 3
Fronteira, resiliência, baixa densidade
Guarda – Castelo Rodrigo – Escalhão – Barca d’ Alva - Lumbrales- Vitigudino- Salamanca - Guarda

Temas:
. Resiliência na fronteira de baixa densidade
. Novas utilizações do património: a Rede de Aldeias Históricas de Portugal (AHP)
. Recursos naturais e desenvolvimento
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Rotas Ibéricas
Trabalhos de campo
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Roteiro 1
Coimbra, conhecimento e cultura: entre a Alta e a Baixa
Temas:
- Museu da Ciência da Universidade de Coimbra - Paulo Trincão
- Cidade, literatura e leitura do espaço urbano: uma Rota dos escritores de Coimbra - Cristina Robalo Cordeiro,
António Pedro Pita, Rui Jacinto
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Roteiro 2
Calcanhar do mundo: entre margens e fronteiras do Interior profundo
Coimbra - Fajão - Barroca - Lavacolhos - Donas - Alcongosta - [Portela da Gardunha] – Fundão – Guarda

Temas:
. Fronteiras: subúrbios, margens e periferias
. Rede de Aldeias de Xisto: Património e desenvolvimento local
. Memória, leitura do território e desenvolvimento local
. Baixa densidade e coesão do território: estratégias locais de desenvolvimento
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Roteiro 3
Fronteira, resiliência e baixa densidade
Guarda – Castelo Rodrigo – Escalhão – Barca d’ Alva - Lumbrales- Vitigudino- Salamanca - Guarda

Temas:
. Resiliência na fronteira de baixa densidade
. Novas utilizações do património: a Rede de Aldeias Históricas de Portugal (AHP)
. Recursos naturais e desenvolvimento
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Paisagem e Espaço – Diálogo interdisciplinar entre a Geografia
e o Direito Ambiental Brasileiro

Sheila Cavalcante Pitombeira
Universidade de Fortaleza
Doutorado
elainesantosabc@gmail.com

Segundo Maximiano (2004) o conceito de paisagem, na Geografia brasileira, foi influenciado pelas Escolas
alemã e francesa de Geografia, ambas com ênfase aos diferentes aspectos da paisagem, sendo a alemã sob
a inspiração naturalista, segundo a orientação dos estudos de Humboldt. A francesa, por sua vez, a partir
das observações sobre a região considerando as culturas e as sociedades em cada espaço natural. De toda
sorte, houve consenso no sentido de a paisagem resultar da dinâmica entre elementos físicos, biológicos e
antrópicos, cabendo a SANTOS (2002) apresentar o traço distintivo entre paisagem e espaço geográfico,
sendo o primeiro a totalidade do fragmento do espaço (segundo a percepção de quem o apreende) e o
segundo a totalização desse espaço (considerando nesse conjunto as ações da sociedade). Na perspectiva
do Direito Ambiental brasileiro, que se ocupa de regular as relações entre o homem e a natureza, o meio
ambiente, segundo o conceito legal do art. 3º, I, da Lei Federal Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, é o conjunto
de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a
vida em todas as suas formas. De sorte que essas perspectivas de interesse da Geografia, tais como espaço e
paisagem, cujas conformações naturais são modificadas pela natureza ao longo dos tempos, mas, também, pelo
homem, estabelecendo outra dinâmica, dialogam com o Direito Ambiental, ante a necessidade de identificação
dos recursos ambientais a merecerem preservação ou preservação em cada paisagem ou espaço. A par
disso, segundo o regime jurídico ambiental brasileiro, os impactos ambientais antrópicos, concretizados no
espaço ou percebidos na paisagem geográfica, devem ser avaliados previamente, com indicação de medidas
mitigadoras, sob pena de sujeição dos responsáveis à apuração das responsabilidades pelos danos causados
ao ambiente nas esferas penal e administrativa, independentemente da obrigação de repará-los. Nesse caso,
considera-se uma atenção diferenciada às contribuições da Geografia, para as referências de recomposição
e restauração das áreas degradadas, em face da relevância dada ao espaço geográfico porque testemunha, a
um só tempo, as atividades econômicas ali desenvolvidas (modos de produção), como o cenário geográfico
natural onde aconteceram (Geografia física).
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Por uma análise da fisiologia da paisagem:
aplicada ao Pontal do Paranapanema

Messias Modesto dos Passos
Universidade Estadual Paulista - UNESP Professor Titular
mmpassos86@gmail.com
Diogo Gonçalves
Juliane Maistro

A Fisiologia da Paisagem propõe três objetivos básicos: (a) levar à compreensão da organização, do
funcionamento e da dinâmica das paisagens, especialmente as tropicais; (b) enfatizar o estudo e a análise
integrada dos elementos constituintes das paisagens; (c) compreender e discutir conceitos, leis e influências
das ações antrópicas. Desde a origem, a pesquisa sobre o meio ambiente está indissoluvelmente ligada à
interdisciplinaridade. Considerando a paisagem como uma entidade global, admite-se implicitamente que os
elementos que a constituem participam de uma dinâmica comum que não corresponde obrigatoriamente à
evolução de cada um dentre eles tomados separadamente. Para as necessidades da análise, podem-se isolar
três conjuntos diferentes no interior de um mesmo sistema de evolução: o sistema geomorfogenético, a
dinâmica biológica e o sistema de exploração antrópica. Optamos por uma tipologia dinâmica que classifica
os geossistemas em função de sua evolução e que engloba através disso todos os aspectos das paisagens. Ela
leva em conta três elementos: o sistema de evolução, o estágio atingido em relação ao clímax, o sentido geral
da dinâmica (progressiva, regressiva, estabilidade). Esta tipologia se inspira, portanto, na teoria de bioresistasia
de H. ERHART. Foram distinguidos 7 tipos de geossistemas agrupados em 2 conjuntos dinâmicos diferentes.
O Pontal do Paranapanema, apresenta uma certa homogeneidade geomorfológica, litológica e climática, que se
por um lado dificulta a cartografia das “unidades elementares da paisagem”, uma vez que esta homogeneidade
mascara a individualidade da ação dos elementos do meio, de outro, realça a dinâmica do todo, responsável
pela individualidade da paisagem. As análises das imagens satelitares, os registros fotográficos, as observações
sobre o terreno, as entrevistas etc. se prestam melhor à explicitação dos processos evolutivos do que o
tratamento numérico.

Palavras-chave: Fisiologia da paisagem – geossistema - biostasia – resistasia – Pontal do Paranapanema, bacia
do ribeirão Santo Antônio.
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Avaliação de Paisagem
O Velho Picadão Três Boccas no Norte do Paraná

Humberto Yamaki
Universidade Estadual de Londrina
Pós Doutor
yamaki@uel.br

O artigo trata da identificação e avaliação de estradas antigas no Norte do Paraná. Tem como foco a
identificação e interpretação de características da paisagem do chamado Velho Picadão Três Boccas. Antiga
Rota de entrada ao sertão que, partindo da Villa de Jatahy nas margens do rio Tibagy, seguia até a foz do
ribeirão Esperança no ribeirão Três Boccas. Era o acesso para a Fazenda Três Boccas, as terras devolutas das
margens do Paranapanema e o empreendimento da Companhia de Terras Norte do Paraná CTNP. Alguns
raros documentos como o Mapa de Gomes (1843) detalham a localização da futura Colônia Militar de
Jatay e toldos indígenas. E, indicam vários caminhos de tropas que acompanham os principais afluentes da
margem esquerda do rio Tibagy em direção a Oeste. Os mapas de terras de concessão não mostravam,
via de regra, esses caminhos e veredas. Não era do interesse indicar a possível existência de posseiros e
indígenas em áreas de colonização futura. Mapas eram representações de poder. Uma exceção, a Planta Geral
da Companhia Ferroviária São Paulo Paraná CFSPP (Macdonald & Gibbs Co. Engineers, 1928-32) apresentava,
por força de contrato, a necessidade do levantamento de faixa de terras ao longo dos trilhos. Constavam
os principais caminhos, as fazendas e as alternativas de traçado. Após a travessia do Tibagi, o projeto de
Macdonald apresenta dois caminhos, sendo um deles trecho parcial do Velho Picadão. O Picadão Três Boccas
foi praticamente silenciado nas plantas seguintes da CTNP e outras. Foi esquecido e substituído em meio à
impaciência de nova ordem de parcelamento de terras.Ao refazer a rota, a pesquisa identifica as permanências
e elementos de caracterização da paisagem: relevo, vegetação, traçado e outros marcos. Elementos que o
tornam legível. Potencial para projeto de recuperação integral do traçado.
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Paisagem Cênica Pioneira
O Patrimônio Três Boccas nas Terras da CTNP PR

Humberto Yamaki
Universidade Estadual de Londrina
Pós Doutor
yamaki@uel.br

O artigo trata da paisagem cênica que definiu o projeto do Patrimônio Três Boccas (1929) no Norte do
Paraná. Foi a primeira “povoação” implantada nas terras da Companhia de Terras CTNP. Contesta a narrativa
oficial do Patrimônio como simples acampamento da expedição considerada pioneira.
A reinterpretação de cartografia da época, confrontada com o Decreto de Colonização do Paraná (1907/1915),
Mappa de Viação (1925), Decreto de Concessão da Companhia Ferroviária São Paulo Paraná (1928) entre
outros, permite novas considerações.
Um Comissário de Terras informou que “a companhia ingleza de Estrada de Ferro instalou um patrimônio a 27
km de Jatahy” (1930). De fato, detalhes do relevo do Patrimônio Três Boccas são apresentados pela primeira
vez na Planta Geral da Companhia Ferroviária São Paulo Paraná (1928-32). Projeto da empresa Macdonald &
Gibbs Co. engineers, com sede em Londres.
A empresa projeta a ferrovia e a estrada de autos que correm, entrecruzando, no sentido leste oeste. Picadas
antigas foram aproveitadas. A ferrovia tinha declividade máxima de 2% e curvas de raio mínimo de 150 metros.
As paradas e estações em locais retos e planos. Deveria ser considerada a possibilidade de estabelecimento
de sedes de núcleos coloniais.
Macdonald projeta uma parada no cruzamento da ferrovia (km 207,50) e a estrada de autos (km 22). Dali partia
o acesso ao Patrimônio Três Boccas. O patrimônio tinha planta retangular com quatro córregos identificados
nas proximidades. O sitio escolhido tinha um estratégico platô. Ali está projetado, simetricamente, o Hotel e o
futuro escritório da Companhia. Formam uma praça. Dali era possível ter uma vista ampla de todo o conjunto.
Na aerofoto de 1949 é possível verificar que, a parte oeste do Patrimônio Três Boccas havia sido ocupada por
um conjunto habitacional. Em 1974, grande parte havia desaparecido.
Identificar miradores e criar um itinerário para reconhecimento da paisagem cênica do pioneiro Patrimônio
é projeto para o centenário.
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Georreferenciamento do perímetro de unidades de conservação no Estado de
Rondônia, na Amazônia Brasileira

Juci Theodoro
Gerente de Monitoramento Ambiental, COGEO/SEDAM/Rondônia
jucitheodoro@hotmail.com,
Maria Madalena Ferreira
Pesquisadora Colaboradora do CEGOT
madhafer@hotmail.com
C. Baratta
Analista Ambiental, COGEO/SEDAM/Rondônia
charllesbarata@gmail.com
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Este resumo apresenta algumas considerações sobre o georreferenciamento e a homologação dos perímetros
de Unidades de Conservacao (UC) em Rondonia. Após a criação do Estado de Rondônia, no ano de 1981,
na Amazônia Brasileira, nem todas as terras pertencentes à União (Estado Brasileiro) foram formalmente
repassadas para à nova Unidade Federativa. As UCs do Estado de Rondônia foram criadas, em sua maioria,
dentro das ações do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO) na década de 1990,
sobrepostas a essas áreas que ainda pertenciam à União e, na sequência a administração repassadas ao Estado
de Rondônia, sob a gestao da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM. Entretanto, a
não-formalização do repasse dessas terras em definitivo ao Estado de Rondônia, limita as ações da SEDAM
sobre as 49 UCs existentes atualmente, e tem gerado, ao longo dos anos, situações problemáticas referentes
a tomadas de decisões e gerenciamento nessas UCs. Em 2018, o Estado instaurou dentro da Secretaria
de Patrimônio da União (SPU), um processo para repasse em definitivo dessas áreas para Rondônia. Uma
das exigências da SPU é que o Estado proceda o georreferenciamento do perímetro dessas áreas. Assim,
dentro do processo de compensação ambiental de pavimentação da Rodovia BR-319 (sentido Manaus) foi
estabelecido um Termo de Cooperação Técnica (TCT) entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) e o Exército Brasileiro, tendo a SEDAM a interveniente, com o objetivo de demarcar,
sinalizar e georreferenciar Unidades de Conservação sob influência dessa rodovia. Nesse TCT foram incluidas
11 Ucs Federais, 9 UCs do Estado do Amazonas e 5 UCs do Estado de Rondônia, sendo elas: a APA Rio
Madeira, a ESEC Serra dos Três Irmãos, a FERS Rio Machado, a FERS Rio Madeira B, a FERS Rio Vermelho
C; estas serão as cinco primeiras UCs georreferenciadas no Estado de Rondônia. O Trabalho ficou sob a
responsabilidade da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro (DSG) e foi executado pelo 4º
Centro de Georreferenciamento (4º CGEO). esse trabalho foi de suma importância para percebermos as
dificuldades logísticas que um diagnostico dessa envergadura impõe no contexto do Bioma Amazônico; esta
fase do estudo subsidiará o Projeto Rondônia, que tem por objetivo a realização da Base Cartográfica de
todo o Estado de Rondônia na escala de 1:25.000 e o georreferenciamento de 44 Unidades de Conservação
estaduais, projeto esse que tem previsão de duração de 4 anos.
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Quanto aos procedimentos metodológicos, estes obedeceram às diretrizes estabelecidas pela 3ª
Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais, utilizada pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA).A primeira etapa consistiu na parte administrativa, onde foram realizadas diversas
reuniões com o INCRA, para verificar se as áreas a serem georreferenciadas já continham propriedades
tituladas e certificadas, bem como tratativas metodológicas, autorizações de acesso ao Sistema de Gestão
Fundiária (SIGEF) do INCRA para inserção dessas áreas nesse sistema, e certificação das mesmas por parte
desse órgão. Os trabalhos de campo foram realizados entre os dias 10 de Março e 25 de Abril de 2022. A
equipe foi formada por diversos profissionais civis e do Exercito, a saber: a coordenação geral e administrativa
foi formada por um Engenheiro Cartógrafo/Comandante da operação e um técnico agrimensor responsável
pela logística da equipe; a equipe técnica foi composta por dois técnicos agrimensores e um motorista e mais
quatro equipes de campo compostas por um técnico agrimensor, um operador de motosserra e um mateiro.
A SEDAM além de fornecer toda a logística, acompanhou, monitorou e fiscalizou os trabalhos de campo. A
equipe da SEDAM foi composta por duas coordenadoras (uma Assessora de Geociências e um Gerente de
Monitoramento Ambiental) e seis motoristas. Resumidamente a pratica de campo consistiu na identificação
dos pontos pré-definidos, abertura de clareira e instalação de marco geodésico (concreto ou metal) com
placa identificadora, instalação de GPS Geodésico sobre o marco, aferimento das coordenadas geográficas e
retorno das equipes para a base. Os pontos inacessíveis foram georreferenciados virtualmente, com uso de
imagens orbitais de precisão, de propriedade do Exército Brasileiro, conforme define a 3ª. Norma Técnica
para Georreferenciamento de Imóveis Rurais, utilizada pelo INCRA. O deslocamento terrestre foi feito com
veículo 4X4 e longos percursos por terra em zonas de floresta, o que dificultou o trabalho em si e parte do
deslocamento só foi possível por acesso fluvial. Quanto aos resultados, neste momento estão sendo
realizados os trabalhos de gabinete e preparados os seguintes documentos: Planilha dos dados cartográficos;
Memorial Descritivo das Unidades de Conservação; Plantas/Mapas das UCs; Cálculo da área levantada;
Monografia dos marcos; Relatório técnico; Arquivo em mídia digital; Submissão das áreas georreferenciadas
ao INCRA; e Inserção das áreas no SIGEF. O trabalho está previsto para ser concluído no final do mês de Julho
de 2022. Considerações Finais: esse trabalho foi de suma importância para percebermos as dificuldades
logísticas que um diagnostico dessa envergadura impõe no contexto do Bioma Amazônico; esta fase do estudo
subsidiará o Projeto Rondônia, que tem por objetivo a realização da Base Cartográfica de todo o Estado de
Rondônia na escala de 1:25.000 e o georreferenciamento de 44 Unidades de Conservação estaduais, projeto
esse que tem previsão de duração de 4 anos.
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A perspectiva interdiscplinar no campo das ciências ambientais é condição essencial. Nesse sentido, o objetivo
dessa pesquisa é explicitar contradições práticas e desafios na produção do conhecimento científico “ambiental”
no Brasil. O procedimento heurístico fundamenta-se numa abordagem qualitativa, tendo instrumentos de
produção de dados através de revisão sistemática, caracterizada numa pesquisa documental em base de dados
SciELO, Banco de Teses e Dissertações com descritores categóricos das ciências ambientais, os pressupostos
teóricos- metodologicos pautam-se na multirreferencialidade e no método histórico-crítico. O fio condutor
teórico, dialogou com Japiassú (1992) Philippi Júnior (2014), discutindo interdisciplinaridade, Stengers (2002)
refletindo ciência. Considerações parciais permitem afirmar que a arena científica brasileira tem produzido
conhecimentos no campo das ciências ambientais, entretanto, a legislação e a práticas destoam da perspectiva
conceitual da abordagem interdisciplinar.
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O presente trabalho tem como objetivo, fazer uma análise das potencialidades de criação de corredores
ecológicos interligando os fragmentos florestais na Raia Divisória São Paulo-Paraná-Mato Grosso do Sul,
considerando os aspectos legais, propostos pela legislação ambiental brasileira.A metodologia incluiu a revisão
bibliográfica das leis ambientais presentes no território brasileiro, seja por meio do Código Florestal ou
pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, especialmente no que concerne os conceitos de: Área
de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal, Unidade de Conservação e Corredor Ecológico. Para a
caracterização da área de estudo e identificação das áreas potenciais para criação dos corredores ecológicos,
utilizou-se a aporte da teoria geossistêmica sob a égide bertrandiana, baseada no tripé: potencial ecológico
+ exploração biológica + ação antrópica e do modelo GTP (Geossistema, Território e Paisagem) a partir de
três entradas: naturalista, socioeconômica e sociocultural. Foram identificados a situação atual dos fragmentos
florestais e os conflitos de uso e cobertura da terra presentes nas APP ao longo dos afluentes dos rios Paraná
e Paranapanema. Através da referida análise, foi possível mensurar cenários futuros mediante ao cumprimento
da legislação ambiental nas APP e projeção de novas reservas legais propostas pelo Cadastro Ambiental Rural,
bem como a indicação de áreas para criação de corredores ecológicos, que ampliariam o fluxo gênico das
espécies de fauna e flora nesta porção do espaço na transição dos biomas da Mata Atlântica-Cerrado. Os
dados da pesquisa, foram sistematizados por meio de tabelas, gráficos e mapas. Pretende-se assim, contribuir
para o planejamento ambiental da Raia Divisória por meio da conectividade das paisagens na recomposição
das APPs e Reservas Legais, bem como pela criação de novas unidades de conservação, especialmente os
corredores ecológicos.
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As principais razões para a criação de áreas protegidas decorrem da satisfação de necessidades de diferentes
interesses, bem como de propósitos específicos de conservação, salvaguarda e proteção de ecossistemas
particulares. Dessa forma, manifestam-se iniciativas, em diversas escalas, voltadas à preservação de áreas
que possuem particularidades ambientais, paisagísticas, culturais, sociais e econômicas. As áreas protegidas,
portanto, tornam-se territórios para experimentar métodos e modelos de desenvolvimento local, por meio
da diversificação das atividades tradicionais do ponto de vista científico-educacional e turístico. O turismo,
atividade global em contínua expansão, é cada vez mais um motor de desenvolvimento para muitas áreas do
mundo; assim, as zonas do interior, rurais e frágeis, antes por vezes deprimidas economicamente, puderam em
diferentes casos tornar-se mais prósperas.
O presente trabalho, com base em uma análise de campo e documental, visa analisar a evolução do uso do
território a que a Ilha de Asinara (Sardenha) está sujeita, desde 1997 Parque Nacional e desde 2002 Área
Marinha Protegida, após 112 anos de história de “ilha prisão” com inevitável e forte limitação ao uso do
espaço e acesso à ilha pelos cidadãos, e hoje caracterizada por um aumento da procura turística e uma relativa
remodelação da oferta por parte do órgão gestor do Parque Nacional.
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Neste resumo apresenta-se o resultado inicial de um projeto, realizado, desenvolvido e testado por alunos do
curso de graduação de engenharia civil e por aluna egressa do curso de engenharia de produção, do Centro
Educacional São Lucas, localizado na cidade de Porto Velho-RO. O aprendizado e sua constante prática é uma
ferramenta importante na engenharia, aprender e ainda poder ajudar alguém é ainda mais válido. Em Porto
Velho, Rondônia, Brasil a difícil realidade financeira de muitas famílias não é diferente de outras regiões do
Brasil, muitas famílias passam parte de suas vidas juntando algum dinheiro para investir em uma construção
ou reforma e geralmente, não conseguem pagar por orientações técnicas adequadas, desta forma, terminam
por construírem ou reformarem, as residências que pretendem morar, utilizando geralmente o conhecimento
empírico e uma residência que seria para ter durabilidade acima de 25 anos, termina por apresentar
problemas estruturais antes. Diante desta dor, surgiu à ideia da CONSTRUPOP, uma micro construtora, que
incentiva a prática acadêmica como ferramenta de aprendizado, contribuindo com informações técnicas a
preços acessíveis e de acordo com a realidade de cada família contemplada com a iniciativa, contribuindo
com informações técnicas adequadas e prolongando a vida útil do imóvel, reduzindo o custo com materiais
desnecessários e contribuindo com a sustentabilidade local. O projeto contempla os ODS 4, 11, 12 e também
demonstra a importância social da engenharia e seu grande impacto, quando o aprendizado adquirido na
academia se torna relevante também para a sociedade.

Palavras-chave: Aprendizado. Construção. Sustentabilidade. Engenharia.
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Tejo, um grande rio Ibérico
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O rio Tejo, cuja bacia é partilhada por Portugal e Espanha, tem a dupla caraterística de unificar e de marcar as
diferenças entre os territórios de aquém e de além Tejo.
O seu percurso é diversificado em termos geográficos que condicionam o seu papel como estruturante da
paisagem e na sua função como recurso.
A sua diversidade em termos ambientais, os problemas do passado e atuais são paradigmas tanto da capacidade
de decisão como das fragilidades da eficácia das intervenções.
São notáveis as suas ligações a marcos e símbolos da História Ibérica e assume-se, tanto agora como o foi no
passado, como uma porta de Portugal para o mundo.
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A presente pesquisa tem como objeto de estudo promover um diagnóstico da governança da água num
contexto rural do Semiárido paraibano. O objetivo principal da pesquisa é compreender como se dá o
acesso e a governança da água nas comunidades de Jurema e Juá, localizadas nos municípios de Itatuba e
Mogeiro, no Agreste da Paraíba. A investigação irá considerar os principais atores envolvidos no processo
de governança da água: as comunidades locais e os órgãos vinculados às Políticas de Recursos Hídricos. A
pesquisa é norteada sob duas perspectivas: a primeira, social, compreendendo o processo de apropriação da
água pelas comunidades, e, numa perspectiva política, através do levantamento das formas de participação
dos atores locais no processo de Governança da Água. O estudo justifica-se na sua contribuição social,
que permitirá identificar as distintas configurações de participação dos atores envolvidos na governança
hídrica, a atuação cidadã, a consciência individual sobre o espaço coletivo e o compartilhamento de interesses.
No intuito de alcançar uma compreensão multidimensional e integrada da dinâmica social, optou-se pela
modalidade de pesquisa social com abordagem metodológica qualitativa-quantitativa. Os dados do estudo
serão constituídos através da observação local, levantamento documental e de imagens, visitas de aproximação,
conversas informais e entrevistas pré-estruturadas com os moradores das comunidades em estudo, e os
representantes da Agência Estadual da Águas, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba e da Associação
de usuários da água.As análises das informações coletadas terão como base as diretrizes do ODS 6 - Objetivo
de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, que visa assegurar a disponibilidade e gestão de água potável
para todos. Dentre os resultados iniciais da pesquisa, destacam-se: (1) a situação domiciliar dos municípios
em estudo, com expressivo percentual da população em domicílio rural, Itatuba (42%) e Mogeiro (55%); (2)
o baixo índice de domicílios com água encanada, Itatuba (57,25%), e Mogeiro (33,45%); (3) a inexistência de
poços registrados pelo CPRM em utilização nas comunidades estudadas; (4) a ausência de representantes da
sociedade civil do Município de Itatuba no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba.
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O estudo tem como objetivo analisar as dinâmicas social e econômica a partir das instalações dos Parques
de Energia Eólica na região do Seridó paraibano (PB) como vetor para o desenvolvimento local sustentável.
O Nordeste brasileiro apresenta características climáticas com potenciais energéticos renováveis com
vocações definidas a partir do vento e do sol, desempenhado um papel de protagonismo na matriz energética
brasileira. O estado da Paraíba é destaque nacional na produção de energia renováveis (eólico e solar) o
potencial energético e as políticas de incentivo fiscais, agilidade nos licenciamentos ambientais e políticas
de fomento, também na infraestrutura com estradas e rodovias em condições adequadas; disponibilidade de
sistemas de comunicação próximos aos sítios energéticos, para escoamento da energia gerada, tem atraindo
empreendimentos para o Estado. O potencial de energia eólica, tem a capacidade estimada para instalação
em solo (onshore) no Estado é de 10,2 GW em locais com velocidade média superior a 7,5 m/s por segundo
Na região do Seridó paraibano, nos territórios de Santa Luzia, São José do Sabugí e Junco do Seridó, foi
implantado quarenta e cinco aerogeradores distribuídos nos municípios, contribuindo notadamente para
o desenvolvimento local sustentável. A metodologia aplicada em função dos objetivos foi uma pesquisa
exploratória e descritiva, bibliográfica, documental e de campo. O estudo revelou que o complexo eólico
provocou transformação social e econômica na perspectiva do desenvolvimento local/regional sustentável
nos territórios, gerando empregos e melhoria nas condições de vida dos arrendatários das terras onde se
localizam os empreendimentos, o que caracteriza uma mudança alvissareira nos cenários diante de uma
economia periférica dependente de repasses de verbas governamentais, privilégios creditícios para uma casta
oriunda das oligarquias dominantes, também as eternas lutas e conflitos diante da saga da escassez hídrica,
agricultura e pecuária de subsistência com baixos indicadores sociais, trazendo de volta a esperanças de
mudanças na vida do cidadão do semiárido paraibano.
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Este artigo pretende analisar os impactos sociais da transição energética sob a ótica dos novos projetos
de mineração do lítio envolvendo dois países Brasil e Portugal. O lítio é visto como fundamental, porque
as baterias de lítio possuem aplicações estratégias no combate as intermitências das energias renováveis
permitindo armazenar energia em momentos de excesso. Também está presente no uso cotidiano por meio
dos celulares, laptops e em sistema de transporte baseados em veículos elétricos. Neste sentido, este artigo
pretender colocar em debate a relação atual entre os novos projetos de mineração para a extração do lítio,
os conflitos comunitários e as políticas de desenvolvimento no Brasil e em Portugal. A hipótese central é que
no Brasil predomina a lógica extrativista, enquanto que em Portugal a exploração, que ainda não começou,
está fundamentada na “autonomia estratégica”. O trabalho é baseado em informações documentais primárias,
entrevistas realizadas em ambos os países e revisão bibliográfica.
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A transposição do Rio São Francisco e os pequenos produtores rurais: uma análise das
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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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Pretendo com esta exposição (Escala e exploração agrícola em terras de Jarmelo), fazer uma apresentação do
que é a exploração (agrícola) típica do Portugal profundo
Partindo de um parcelário agrícola (de Maria Isabel Reis de Almeida) tentarei ilustrar o regime de exploração
que o caracteriza.
Exploração agrícola, em vários temas e contextos:
- Minifúndio (áreas físicas/características do solo)
- Agricultura de subsistência
- Constrangimentos
- Fauna e flora (pecuária e produção de cereais e hortícolas em escala reduzida)
-caracterização da mesma exploração (parcelário) há 40 anos; há 20 e agora
- Factores que mudaram (ou não) a paisagem.
Farei uso de mapas e fotos ilustrativas da exploração agrícola em referência (formato Powerpoint).
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A questão agrária e os assentamentos rurais no Pontal do Paranapanema:
o caso da Fazenda Santa Rita

Juliane Maistro
Programa de Pós-Graduação em Geografia da
FCT-UNESP, campus de Presidente Prudente/SP. Mestranda
julianemaistro@gmail.com

A título de introdução desse artigo, é preciso entender, primeiro, como essa problemática comparece ao
longo da “evolução” política e social do País e, na especificidade regional. A questão agrária sempre esteve
presente na problemática geral da sociedade brasileira. Contudo, em alguns momentos da vida nacional, esse
tema polarizou os debates com maior intensidade: (a) na década de 1930, a discussão da questão agrária girava
em torno da crise do café e da grande depressão iniciada com a quebra da Bolsa de Nova Yorque, em 1929;
(b) no início dos anos sessenta, a discussão sobre a questão agrária fazia parte da polêmica sobre os rumos
que deveria seguir a industrialização brasileira. Questionava-se então, que a agricultura – devido ao seu atraso
– seria um obstáculo ao desenvolvimento econômico, entendido como sinônimo da industrialização do País.
No período do “milagre brasileiro” (1967 a 1973), a economia nacional passa por uma fase de crescimento
acelerado e pouco se falou da questão agrária. Em parte, porque a repressão política não permitia. Mas
em parte também, porque muitos achavam que a questão agrária tinha sido resolvida com o aumento da
produção agrícola ocorrido no período do “milagre”. Passada a fase do “milagre”, muitos se dão conta de que
o crescimento acelerado do período 1967/73 tinha beneficiado apenas uma minoria privilegiada. E, entre os
que tinham sido penalizados, estavam os trabalhadores em geral, de modo particular, os trabalhadores rurais.
Com o início de uma relativa abertura política no País– a partir de 1978 –, muitas coisas voltam a serem
discutidas e, entre elas, retoma-se com pleno vigor o debate sobre a questão agrária, novamente dentro do
contexto mais geral das crises do sistema econômico capitalista. Quando o governo da “Nova República”
anunciou a sua “Proposta para Elaboração do 1º Plano Nacional de Reforma Agrária da Nova República”,
evidenciou-se, uma vez mais, o lugar que a questão agrária ocupa na problemática geral da sociedade brasileira.
Houve violenta reação dos grandes proprietários rurais, em todos os cantos do País. Essa reação variou
de acusações diversas ao governo, à mobilização armada. Há séculos reivindicando terra, o campesinato
aponta a timidez da “Proposta” e reage com renovadas “invasões” de terras. Anunciado como “Proposta para
Elaboração” e em relação ao qual a sociedade teria 30 dias para se manifestar, esse esboço do 1º PNRA-NR
permaneceria nesse impasse por seis meses, ao fim dos quais sofrerá, segundo cobertura da imprensa (ver
os números da Folha de São Paulo da época), doze reformulações até receber a versão final. É dentro desse
contexto mais amplo e, sobretudo a partir do governo democráticos que se instala no Estado de São Paulo
em 1982, que os sem-terra do Pontal se organizam e pressionam em busca de soluções para a questão agrária
dessa região. Aqui, nós vamos abordar o caso dos conflitos de terras do Pontal do Paranapanema, através
do exemplo da fazenda Santa Rita e da presença da CESP – ora amenizando a problemática regional, nos
momentos de absorção de mão-de-obra, na fase de maior aceleração da construção das UHE de Rosana,
Taquaruçu e Porto Primavera, ora agudizando ainda mais essa questão, nos momentos de desaceleração
dessas obras e, consequente liberação dessa mesma mão-de-obra. Os procedimentos metodológicos estão
sustentados em pesquisa bibliográfica, em consulta aos arquivos do ITESP – Instituto de Terras do Estado de
São Paulo, em entrevistas com os sujeitos e agentes e envolvidos e na atualização do uso da terra a partir de
imagens satelitares.
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Painel 5.
Novas funções e novas estratégias para os espaços rurais
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Novas Formas de Trabalho e a (Nova) Função
do Espaço Rural

João Almeida
GOVCOPP, Universidade de Aveiro
Doutorando em Ciências Económicas e Empresariais /
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joaolopesalmeida@ua.pt

Ao longo do tempo, o espaço rural sofreu grandes transformações ao nível da sua ocupação e das actividades
lá desenvolvidas. Mas pior do que as mudanças ‘naturais’, é a perda de sentido e a crise de identidade do mundo
rural nas últimas décadas. O mundo rural “já não é agrícola, mas também ainda não é outra coisa” (Baptista,
2010) vivendo de projecções urbanas e em “plena fase de artificialização” (Covas, 2011). Isto tem levado a um
discurso quer teórico quer prático de um espaço rural cada vez mais multifuncional que é cada vez mais um
espaço produzido, de consumo, de retiro, de lazer, e de protecção da natureza, mas não de trabalho e de vida.
Esta comunicação centrar-se-á numa nova função para o espaço rural que tem surgido recentemente no
discurso político como oportunidade para os territórios rurais e de baixa densidade – as novas formas de
trabalho: remoto, híbrido ou teletrabalho. Apesar de discutidas há mais de trinta anos, estas tendências de
trabalho cresceram lentamente. No entanto, nos últimos dois anos, à boleia da pandemia da COVID-19,
aumentaram exponencialmente quando a maioria das pessoas foi obrigada a trabalhar em casa durante
confinamento. Além disso, a confirmação crescente de que um trabalho mais flexível pode aumentar a
produtividade, melhorar a aquisição de talentos ou reduzir custos, tem levado a adoptar o trabalho remoto/
híbrido. Também devido à pandemia, o número de pessoas à procura de um ambiente mais saudável e menos
‘congestionado’ para viver aumentou rapidamente. Com esta procura (temporária?) durante a pandemia,
as novas formas de trabalho têm sido vistas como uma oportunidade/ferramenta para os territórios rurais
atraírem novos visitantes ou futuros residentes. Em Portugal, os decisores políticos nacionais e locais estão
também a ‘surfar a onda’ desta oportunidade, com o Governo a financiar a criação de uma “Rede Nacional
de Espaços Co-working” em 88 Municípios de baixa densidade, no ano de 2021. Nesta comunicação vai
discutir-se a relevância das novas formas de trabalho para o desenvolvimento dos territórios rurais, dando
exemplos em Portugal e na Europa. Com isto, procurar-se-á também ajudar na compreensão de como estas
tendências podem criar uma nova função (imposta ou natural?) para o espaço rural, o papel destes novos
trabalhadores (residentes ou incursionistas ocasionais?) neste, e de como pode o espaço rural, que passou de
espaço produtor a espaço produzido/consumido nas últimas décadas, passar novamente a espaço de trabalho
e de vida.
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Descrição morfológica do perfil de solo em uma propriedade rural da área de proteção
ambiental do Timburi, Município de Presidente Prudente-SP

Thais Helena Gonçalves
Faculdade de Ciências e Tecnologia- UNESP Presidente
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Graduação- Mestrado em andamento
thais.helena@unesp.br

No Brasil, no século XX, o êxodo rural ganhou força a partir do crescimento populacional nas cidades e com
o intenso aumento das indústrias. Deste modo, muitos deixaram o campo em busca de melhores condições
de vida, seja no trabalho, habitação e saúde.
Deve-se dizer que a migração da zona rural para a zona urbana, aconteceu de forma espontânea e também
forçada, uma vez que a modernização do sistema produtivo no campo, levou os pequenos produtores a não
acompanhar o avanço das tecnologias e o advento da revolução verde. Neste sentido, os que permaneceram
no campo até hoje enfrentam problemas quanto a sua produção e a dificuldade em lidar com os fatores e
elementos do clima.
Para isso, visando otimizar a produção rural seja de subsistência como para comercialização, o agricultor
precisa ter o conhecimento básico do solo e do relevo de sua propriedade. Portanto, torna-se necessário o
estudo da propriedade de modo a fornecer informações ao produtor como subsidio para compreender as
melhores técnicas a serem empregadas, os custos de controle e manutenção da área e o favorecimento para
certo tipo de atividade.
Destarte, solo tem fator importante quanto a questão dos recursos hídricos e a disponibilidade de água na
bacia, na quantidade/qualidade. Torna-se essencial o trabalho para analisar a vulnerabilidade ambiental da área
e os tipos de solo na APA, visando a preservação e conservação.
Para o desenvolvimento desse trabalho, foi realizado um trabalho de campo na área de estudo, bem como
uma revisão bibliográfica e levantamento de informações sobre a área, como sua localização, o aspectos físicos
e a condição atual analisada a partir do uso e cobertura da terra na Área de Proteção Ambiental (APA) do
Timburi.
Foram utilizadas as imagens de radar da Missão Topográfica Radar Shuttle (SRTM/NASA, 2000) e as imagens
de satélite da série LANDSAT versão 8, ambas com resolução espacial de 30 metros e radiométrica de 16
bits, a partir da plataforma Earth Explorer. Para este mapeamento foi utilizado o Manual Técnico de Uso da
Terra IBGE (2013) e no que se refere a elaboração de mapas, o software ArcGis, versão 10.3.O mapa de uso
e cobertura da terra em APP, foi feito na escala 1.50.000.

47

A escolha do ponto foi feita de acordo com um perfil exposto de solo, visto que em um período de estiagem,
fosse difícil a escavação de uma trincheira. Utilizou-se um formulário para conduzir a observação e análise
das feições in loco. Posteriormente, com o auxílio de uma revisão referente aos assuntos do tema, foi possível
avaliar e caracterizar esse tipo de solo.
A Área de Proteção Ambiental, conhecida como APA do Timburi, foi regularizada de acordo com a Lei
Complementar do Município de Presidente Prudente, estado de São Paulo, nº 235/2019. Desde então, tornouse crescente a discussão sobre como protegê-la, a partir do incentivo por meio de estudos da universidade,
assim como o trabalho de educação ambiental e restauração ecológica de áreas prioritárias.
Para este propósito, foi realizado um trabalho de campo no dia 28 de novembro de 2021. O tempo estava
predominantemente seco, com temperatura máxima de 36° e mínima de 17°, conforme dados de previsão do
tempo, fornecidos pela empresa de meteorologia AccuWheater.
Este trabalho visa apresentar a descrição morfológica de um perfil de solo, a fim de comparar os horizontes
de acordo com a sua cor e diferença textural e identificar o tipo de solo em um ponto de uma propriedade
rural na Área de Proteção Ambiental do Timburi.
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Educação sustentável, a horta orgânica cuja moeda
de compra é o resíduo

Vera Lúcia de Almeida
UNIR - Universidade Federal de Rondônia Bacharel em
Engenharia de Produção
engvera3@gmail.com

Neste resumo apresenta-se o resultado inicial de um projeto, realizado, desenvolvido na cidade de Porto
Velho-RO. O resíduo tem representado um grande desafio logístico para a engenharia em Porto Velho/RO,
todos os dias são geradas toneladas de lixo, grande parte desse lixo pode ser reciclado e observando essa
triste demanda, criou-se o projeto da Horta Orgânica, onde é possível comprar o que é produzido na horta,
pagando com resíduo. O objetivo maior do projeto é a educação ambiental, buscou-se mostrar que o lixo
não é lixo, é um resíduo e que tem valor, também buscou-se trabalhar e incentivar a compostagem do resíduo
orgânico. A validação da ideia foi muito bem sucedida e ocorreu na zona sul da cidade, em escala menor. A
horta terá um espaço de 7x13 metros inicialmente, já conta com vários alunos voluntários de cursos diversos,
de voluntários da sociedade, que sugeriram um canteiro com algumas espécies de plantas medicinais, que
podem ser usadas como infusão através de chá. O projeto tende a ter uma escala maior, em conversas com
comerciantes instalados no bairro do projeto piloto, grande maioria já adotou a ideia e pretendem trocar
alimentos por resíduo, como forma de contribuir com a educação sustentável.
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Tecendo os fios do desenvolvimento social e econômico
do município de São Bento - PB
Valber Muniz de Oliveira
Tiago Almeida de Oliveira
Ângela Maria Cavalcanti Ramalho
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Doutor
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O presente estudo tem como objetivo avaliar o grau de desenvolvimento social e econômico do município
de São Bento -PB a partir da aplicação de técnicas de análise de Cluster, com base nos dados do Atlas Brasil
e do Sidra Cidades do IBGE no período de 2010 a 2018, utilizando métodos multivariados de componentes
principais e análise de clusters na perspectiva de contribuir na formulação de políticas e desenvolvimento.
O município de São Bento é conhecido nacionalmente pela fabricação de redes de dormir, uma atividade
laboral feita de forma artesanal, e também mecanizada, realizada em sua maioria por pequenos fabricantes
de redes, através da transferência de saberes de geração para geração, fazendo com que o setor não se
torne apenas uma atividade econômica, mas também retrate a preservação de uma identidade cultural local.
A inspiração do empreendedorismo dos pequenos fabricantes de redes tem relação com a história local.
Como consequência, desenvolveram-se novas oportunidades de empregos para a população local e de seu
entorno, não dependendo exclusivamente da agricultura e da pecuária no sertão paraibano, a difusão dos
produtos têxteis fabricados na cidade para todo o território nacional pode ser considerada decisiva para
o reaparelhamento de sua indústria, sendo produzidas mais de 1 milhões de redes por ano. A metodologia
da pesquisa apresenta uma abordagem quantitativa utilizando técnicas de análise estatística de agrupamento
(k-means, agrupamento hierárquico e análise de fatores seguida de k-means) identificando agrupamentos
entre as cidades do Estado da Paraíba com base em indicadores socioeconômicos e sociodemográficos, para
identificar que cluster São Bento pertence e seu nível de desenvolvimento em relação aos 223 municípios
paraibanos. Sobre o detalhamento empresarial/industrial, pode-se identificar a posição de São Bento diante
dos 223 municípios paraibanos, de acordo com IBGE (2020), mais especificamente em relação ao Cadastro
Geral de Empresas, analisando primeiramente a colocação deste em relação ao número de unidades locais
empresarias no ano de 2018, que coloca o município da posição 16º com um total de 517 unidades, atrás
de cidades com Joao Pessoa, Campina Grande, Patos, que apresentam respectivamente a primeira, segunda e
terceira colocação.
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Painel 6.
(In)segurança alimentar e circuitos alternativos
de comercialização
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A (In)Segurança Alimentar em Tempos Pandêmicos e
de Desmonte Institucional no Brasil

Rosangela Hespanhol
rosangela.hespanhol@unesp.br
Antonio N. Hespanhol
FCT/UNESP de Pres. Prudente

Abordar a (in)segurança alimentar no Brasil no período contemporâneo não é tarefa fácil em virtude da
confluência e sobreposição de diversas crises (econômica, política, ambiental e social), as quais têm assolado
parte significativa da população do país e se manifestado de maneira desigual em termos regionais e sociais. A
insegurança alimentar ocorre quando não é garantido o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade,
em quantidade suficiente, sem que isso comprometa o atendimento de outras necessidades essenciais. Houve
regressão da insegurança alimentar grave (equivalente a fome) no país entre o início dos anos 2000 e meados
da segunda década deste século, em virtude de um conjunto de políticas públicas que propiciaram o acesso
à renda mínima e aos alimentos básicos à população vulnerável economicamente. A estagnação econômica
que passou a atingir o país a partir de 2015, seguida da desidratação das políticas sociais entre 2016 e 2018
e do desmonte institucional promovido pelo atual governo federal que assumiu o poder em 2019, fizeram
com que a insegurança alimentar voltasse a atingir parte da população. As diferentes formas de insegurança
alimentar (leve, moderada e grave) tornaram-se ainda mais graves a partir de março de 2020, com a expansão
do novo coronavírus (Covid 19) que atingiu diretamente o emprego e a renda da população mais vulnerável
do país. O trabalho tem como objetivo analisar a (in)segurança alimentar no Brasil, no período recente. Para
se alcançar o objetivo delineado foram realizados levantamento bibliográfico, seleção e leitura de textos e
documentos diversos; consulta e coleta de dados nas seguintes fontes: Instituto Brasileiro de Geografía e
Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2004, 2009 e 2013 e
da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) de 2017/2018; Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil
(ENANI), de 2019; e o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia no Brasil,
de 2021, realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN). De
acordo com os resultados da pesquisa publicada pela Rede PENSSAN em 2021, 55,2% da população brasileira
(equivalente a 116 milhões de pessoas) vivenciava, em dezembro de 2020, insegurança alimentar (leve e
moderada), enquanto que 9% (aproximadamente 19 milhões de pessoas) estavam em situação de insegurança
alimentar grave, ou seja, passavam fome (Rede PENSSAN, 2021). A insegurança alimentar grave era ainda
maior nas zonas rurais, atingindo 12% da população total. Em termos regionais, enquanto a média nacional da
insegurança alimentar era de 55,2%, na região Norte esse percentual chegava a 63,2% e no Nordeste atingia
73,1% da população.

Palavras-chave: (In)segurança alimentar. Desmonte institucional. Pandemia da Covid 19.
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O presente trabalho interliga a insegurança alimentar ao processo de urbanização, no Município da Matola.
A comunicação baseou- se em pesquisas documentais para a tese de doutorado em parceira com, nos
relatórios da Organização das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde, Secretariado Técnico de
Segurança Alimentar (2020/ 2021), Programa Mundial de Alimentação (2020/2021). O objetivo é compreender
como a expansão urbana produz a insegurança alimentar no município de Matola; na pesquisa foi avaliado
os indicadores de análise da cesta básica dos alimentos e de renda da família, as estratégias de sobrevivência
para combater a fome, crescimento urbano, desemprego, a capacidade de acesso aos recursos alimentares,
número de refeições por dia, uso e utilização de água e saneamento, combustível para cozinha e iluminação,
face ao acelerado processo de urbanização no Município da Matola. O fenómeno da fome, no que diz respeito
a insegurança alimentar pode constituir uma ameaça a saúde pública, as áreas de produção de alimentos e
pode contribuir, em grande parte, para o agravamento das desigualdades socioeconômicas da população no
espaço urbano. Milhares de pessoas não tem acesso à renda e à alimentação, o que pode levar a população,
a enfrentar a insegurança alimentar e ainda constituir mudanças nas dietas em Matola. A situação produz
uma segunda “emergência silenciosa” supernutrição ou obesidade. A situação que constitui uma transição
nutricional, com desnutrição e obesidade em populações urbanas pobres (a chamada “carga dupla” da doença),
ocorre na África Austral assim como no município da Matola. Constitui fator decisivo para a migração ruralurbana massiva e rápida urbanização, esta situação aparentemente contraditória representa uma das principais
ameaças à saúde pública no mundo em desenvolvimento e impactam os pobres e portanto, o mais inseguro
alimentar - na maior extensão. Estes fatos serão aprofundados nos resultados da pesquisa de campo da tese
de doutoramento.

Palavras - chaves: espaço urbano, insegurança alimentar, urbanização e pobreza.

53

O Projeto Agroecológico Quintal Escola Chico Mendes:
ação coletiva e utopia concreta no espaço urbano
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Este artigo visa discutir a atuação do Coletivo COE (Conscientizar Organizar e Educar), movimento social,
que se configura dentro de uma lógica urbana de segregações e exclusões, marcada por diversas assimetrias
no uso do espaço e revelando desigualdades territoriais. Dessa maneira, artigo será dividido em duas partes,
na primeira o que se pretende demonstrar é o potencial do Quintal Produtivo como um Lugar que constrói
Soberania Alimentar, pensamento ecológico, afeto e fortalece a identidade. E a segunda parte destina-se a
expor os resultados do Projeto Agroecológico Quintal Escola Chico Mendes, projeto que foi desenvolvimento
por sujeitos favelados através da autogestão na Favela do Final Feliz, que está localizada no bairro da Pavuna,
periferia urbana da cidade do Rio de Janeiro. Isso posto, o objetivo geral do referido artigo é dimensionar
a organização espacial do coletivo COE como sendo um movimento social de extrema importância para
a construção de uma identidade favelada dissociada da visão do senso comum. Dessa forma, os objetivos
específicos estruturam-se em compreender o Projeto Agroecológico Quintal Escola Chico Mendes como um
espaço para a democratização do saber associada à prática dos movimentos sociais; identificar a atuação do
coletivo COE, que tem a educação como pauta, além de caracterizar as particularidades espaciais; demonstrar
na prática a educação como um ato emancipador para o favelado por meio do Projeto Agroecológico Quintal
Escola Chico Mendes. Para consolidar a realização dos objetivos expostos, me baseio no método participativo
sugerido por Timo Bartholl (2018), o autor chama de Pesquisa-ação a alternativa metodológica que tem como
objetivo a “solução prática dos problemas estudados, e a colaboração entre pesquisadores e pesquisados/
atores” (Bartholl, 2018, p. 74) dentro de uma lógica horizontal, esse processo se consolida na medida em que
o pesquisador faz parte e ingressa no mundo vivido do próprio objeto de pesquisa, expondo, destarte, algumas
visões relacionadas ao que ele denomina de “insider” (BARTHOLL, 2018). Dito isso, a execução do Projeto
Agroecológico Quintal Escola Chico Mendes é inspirada na proposta metodológica Sisteminha da Embrapa.
O “Sisteminha” constitui-se em um sistema integrado para produção de alimentos, desenvolvido para gerar
segurança e soberania alimentar para seus usuários. O sisteminha tem como principais vantagens o baixo
custo de investimento inicial; É uma solução integrada, que pode ser facilmente adaptada às necessidades,
experiência, preferências do produtor e condições edafoclimáticas e de mercado local; É apropriada para
pequenos espaços (a partir de 100 m2), em áreas urbanas e rurais; e é uma solução dimensionada para
atender às necessidades nutricionais de uma família de quatro pessoas, no atendimento às recomendações
nutricionais da Organização Mundial da Saúde (OMS).
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A tecnologia é fundamentada em quatro princípios: 1) miniaturização, 2) replicabilidade, 3) escalonamento
da produção, 4) segurança alimentar e nutricional. A partir disso me coloco a questionar a potência inerente
aos quintais dentro do espaço urbano. À vista disso, percebo ao andar pela favela do Chapadão a imensa
quantidade de casas com quintais, e mesmo nas casas com pouquíssima infraestrutura, sempre os vejo. O
conceito de quintal se tornou ainda mais presente na minha vida depois do meu envolvimento com o coletivo
COE, percebi o quanto o quintal é um importante espaço para a sociabilidade em muitas casas dentro das
periferias urbanas, que convivem, em certa medida, bem menos com a verticalização do que nos grandes
centros urbanos. Outro conceito muito caro para a pesquisa é o de Lugar, esse será fundamental na construção
da minha análise, visto que, “o lugar deixa de ser um cenário estático onde os diferentes fatos se sucedem,
passando a ser considerado como um componente dinâmico dos processos políticos, sociais e econômicos”
(BRINGEL, PÁG. 41, 2007). Isso posto, compreendo que pensar o lugar seja uma forma de visibilizar os
projetos elaborados pelos sujeitos subalternos e suas modalidades locais de configurar o mundo. (BRINGEL,
2007) Para finalizar, gostaria de ressaltar que “Os quintais produtivos desempenham funções essenciais de
natureza econômica, social, nutricional, cultural e ambiental, que se destacam na reprodução da vida familiar.
” (DA SILVA E DOS ANJOS, 2016, PÁG. 88). Em vista disso, as nossas práticas territoriais não se limitam
apenas a produção de alimentos, extrapolam, temos o quintal como um espaço do desenvolvimento de
pertencimento, afeto e aconchego, ressignificando, desse modo, qualquer visão relacionada ao senso comum
que coloca a favela como apenas um espaço do medo, da guerra e do tráfico. Como Ailton Krenak nos lembra
“ temos que parar de nos desenvolver e começar a nos envolver” (2020, pág. 24). Inicialmente, o projeto
pretende se constituir como um espaço de referência e apoio a comunidade no enfrentamento aos efeitos
da COVID-19. A médio e longo prazo, será um espaço de aprendizado, vivências, de incentivo à memória,
pertencimento, produção cultural, sustentabilidade e desenvolvimento territorial, comprovando o que Manoel
de Barros muito bem citou: “Meu quintal é maior do que o mundo.”
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A investigação teve como objetivo analisar a inserção da agricultura urbana e periurbana (AUP) nos circuitos
curtos de comercialização de produtos agroalimentares em Presidente Prudente. A AUP é expressiva e
bastante diversificada na referida cidade, destacando-se o cultivo de hortaliças, especialmente de folhosas.
Parte da produção obtida na AUP é comercializada nos seguintes canais identificados como circuitos curtos:
pontos de venda instalados nos próprios locais de produção; feiras-livres; lojas especializadas na venda de
produtos orgânicos; pequenos mercados de bairros; e, vendas por intermédio das redes sociais, sendo que
essa última modalidade se expandiu significativamente desde o advento da pandemia do SARS-CoV-2 no país,
em março de 2020. Foram realizadas entrevistas com técnicos e dirigentes vinculados à Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico de Presidente Prudente; com feirantes e pequenos comerciantes de bairros
que compram produtos dos agricultores urbanos e periurbanos; e, com agricultores que cultivam em terrenos
no interior da cidade de Presidente Prudente e no seu entorno. Constatou-se que, apesar de predominar
o sistema convencional de cultivo, os sistemas orgânico e hidropónico também estão presentes na AUP e
são importantes no abastecimento dos circuitos curtos de comercialização. Em geral, a comercialização por
intermédio dos circuitos curtos propicia maior renda aos agricultores urbanos e periurbanos e os aproxima
dos consumidores, ao mesmo tempo em que contribui para ampliar o nível de conscientização dos produtores
e consumidores em relação aos benefícios sociais, econômicos, ambientais e nutricionais decorrentes do
consumo de alimentos frescos.
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Painel 7.
Património, recursos e turismo
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O Cariri Paraibano é uma microrregião situada no Estado da Paraíba, situada sobre o Planalto da Borborema
e de clima semiárido. Nos últimos anos, diversos estudos têm abordado a geodiversidade (LAGES et al.,
2013; MENEZES e SOUSA, 2016), o geopatrimônio (BORGES NETO et al., 2020; XAVIER et al., 2018 e
2021) e o geoturismo no Cariri Paraibano (FIALHO et al., 2010; SOUZA, 2019; PEREIRA et al., 2020). Em
toda a região, destaca-se a área granítica do Plúton Bravo, situado entre os municípios de São João do Cariri,
Cabaceiras e Boa Vista. Essa área concentra o maior número de geossítios catalogados no Projeto Geoparque
Cariri Paraibano (CPRM, 2018), evidenciando, assim, sua grande importância. Em 2004, o Governo da Paraíba
criou uma Área de Proteção Ambiental (APA), abrangendo a totalidade da área granítica do Plúton Bravo.
Entretanto, essa unidade de conservação ainda não possui plano de manejo, tão pouco conselho gestor.
Nesse sentido, o trabalho teve como objetivo geral avaliar o potencial para o geoturismo da APA do Cariri
Paraibano. Nessa perspectiva, foi utilizado a metodologia proposta por Ziemann (2016) e adaptada por
Ziemann e Figueiró (2017), que além de avaliar os valores geocientífico, cultural, estético e de uso, levam em
conta o risco de degradação e estágio de conservação da área, atribuindo-lhes o Índice de Aproveitamento
Geoturístico (IAGtur), além disso, propor estratégias para o desenvolvimento turismo na área. Foi avaliado
os 13 geossítios inventariados pela CPRM (2018), no projeto Geoparque Cariri Paraibano. Dos 13 geossítios
avaliados, 10 apresentaram potencial geoturístico. Foram encontrados valores de alto potencial turístico em 8
geossítios (Lajedo do Pai Mateus, Lajedo da Salambaia, Lajedo do Bravo, Sacas de Lã, Lagoa da Cunhã, Cânion
do Rio Soledade e Lajedo Manoel de Souza), baixo potencial turístico em 2 geossítios (Pedra Oca e Pedra
do Cálice), e sem potencial turístico nos outros 3 (Brecha Magmatica, Tanques com Enclaves de Diorito e
Mistura de Magmas). Os valores geocientífico, cultural, estético e de uso foram altos de modo geral e o índice
de degradação baixo. Contudo, observa-se que o geoturismo ainda é incipiente na área, sobretudo pela falta
de inventários e divulgação, infraestrutura de acessibilidade e um plano de desenvolvimento estratégico para
o desenvolvimento do geoturismo no Cariri Paraibano.
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A agricultura, em toda a sua extensão, é há séculos a base económica do meio rural (Fernández Portela e
Vidal Domínguez, 2020) e, como consequência, os produtos agroalimentares são, por definição, a melhor
expressão dos seus territórios de origem. Como consequência, tornam-se, por vezes, uma das manifestações
mais palpáveis do “lugar”, tanto para as populações desses territórios, quanto para aquelas que não o são
(Pacciani et al., 2001).
Neste sentido, o turismo baseado no binómio que representa a gastronomia de qualidade e os produtos
regionais de qualidade diferenciada associados a um território, pode ser uma fórmula adequada para atrair
turistas e melhorar a base económica e os rendimentos de agricultores, produtores pecuários, industrias
locais, comerciantes e empresas de hotelaria e restauração. (Folgado Fernández e outros, 2017). Esta fortaleza
turística está intimamente ligada à experiência, podendo desfrutar da comida genuína do destino no próprio
local onde é produzida. Além disso, representa uma oportunidade para preservar a sustentabilidade do
território e promover a cultura local através de produtos únicos e com identidade (Sims, 2009).
Em Espanha e Portugal, os produtos regionais ou locais de qualidade certificada, e também os produtos sem
certificações, são um dos mais importantes ativos diferenciadores dos seus territórios rurais (Tibério, 1998;
Rodrigo et al., 2015; Folgado Fernández et al., 2017; Cava Jiménez et al., 2019). Por isso, muitas vezes são
considerados parte do capital cultural representativo, não apenas de seus territórios de origem, mas também
do país, da sua sociedade e da sua história (Richards, 2014). Como exemplos representativos temos, de entre
outros, o Jamón Ibérico ou o Queso Manchego, em Espanha, e o Vinho do Porto ou a Pera Rocha, em Portugal.
Em suma, esta ligação constitui uma força para o meio rural numa perspetiva turística que, além disso, promove
práticas agrícolas e pecuárias sustentáveis, transmite novas fontes de rendimento para as empresas locais, cria
emprego e desenvolve uma marca para atrair mais visitantes para os territórios (Sims, 2009). Tudo isso num
contexto de crescente interesse por eventos e rotas relacionados com a gastronomia no destino, que podem
promover o progresso turístico e económico nas áreas rurais (Millán Vázquez de la Torre e Agudo Gutiérrez,
2010).
Neste contexto, ao longo das últimas décadas, tanto à escala global como nos países ibéricos, tem havido um
aumento de entidades públicas e decisores políticos, que identificam o desenvolvimento de atividades turísticas
relacionadas com os produtos agroalimentares no sentido de ser uma forma de estimular a economia e a
indústria de seus territórios de origem (Richards e Raymond, 2000; Lee et al., 2015).
Por conseguinte, o principal objetivo da investigação que se apresenta consiste em explorar e analisar as
iniciativas turísticas baseadas em produtos agroalimentares, desenvolvidas pelas entidades públicas da Raia
Central Ibérica, ou seja, dos territórios fronteiriços da Beira Interior e do Norte Alentejano, de Portugal, e das
províncias de Salamanca, Cáceres e Badajoz, de Espanha. Paralelamente procura-se compreender a influência
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das certificações e selos de qualidade alimentar (DOP, IGP e ETG) no desenvolvimento de estratégias de
turismo que tenham como objetivo a sustentabilidade de territórios de origem desses produtos.
A metodologia utilizada para alcançar os objetivos definidos é do tipo exploratório e descritivo seguindo o
exemplo, de entre outros, dos estudos anteriores de Millán Vázquez de la Torre e Agudo Gutiérrez (2010), Di
Clemente et al. (2013), Folgado-Fernández et al. (2017) ou Contreras e Medina, 2021.
Numa primeira fase, foi criada uma base de dados de páginas web de organismos públicos e outras entidades
com responsabilidades na promoção dos produtos agroalimentares regionais e do turismo nos territórios
focados neste estudo.
Como ponto de partida, utilizaram-se as páginas web das entidades regionais mais relevantes, ou seja, as
páginas web da Junta de Castilla y León y da Junta da Extremadura, para Espanha, as páginas web da Comissão
de Coordenação de Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC) e da Comissão de Coordenação de
Desenvolvimento do Alentejo (CCDRA).
Na segunda fase, procedeu-se a uma análise da situação atual dos regimes de qualidade na UE, nomeadamente
os relacionados com (1) produtos agrícolas e alimentares, (2) bebidas espirituosas, (3) vinhos e (4) vinhos
aromatizados que os produtores ou grupos de produtores podem registar como DOP, IGP ou ETG.
Foram utilizados como materiais os dados secundários dos registos de indicações geográficas fornecidos
pela Direcção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DG AGRI) da Comissão Europeia, do Sector
da Política de Qualidade dos Produtos Agrícolas, através da base de dados eAmbrosia. Nesta base de dados
é disponibilizada informação sobre todos os nomes de produtos registados (aguardentes, produtos agrícolas
e alimentares, vinhos e vinhos aromatizados) que se candidataram a indicação geográfica, ou especialidade
tradicional garantida.
Por fim, foi criada uma base de dados com a informação recolhida em cada uma das páginas web consultadas,
que inclui informação sobre atividades turísticas, económicas ou culturais relacionadas com produtos
agroalimentares, desenvolvidas ou divulgadas pelas organizações do território em estudo.
Como principais resultados, identificaram-se 311 atividades relacionadas com 73 produtos agroalimentares
diferentes. Do total de atividades realizadas, 167 referem-se a produtos de qualidade. A grande maioria são
feiras ou festivais, cabendo a sua organização às administrações locais, como Ayuntamientos (Espanha) e
Câmaras Municipais ou Juntas de Freguesia (Portugal).
Em jeito de conclusão, o presente estudo permitiu identificar um grande número de atividades turísticas
na Raia Central Ibérica cuja principal motivação são os produtos agroalimentares regionais. Do mesmo
modo, verificou-se que um produto cuja qualidade está registada e protegida possui toda uma estrutura
(Agrupamentos de Produtores ou Conselhos Reguladores) que, por razões essencialmente económicas,
tem interesse em desenvolver atividades promocionais que, habitualmente, se transformam em atividades
promocionais de natureza turística.
Ao mesmo tempo, permitiu também compreender que o impacto que muitas destas atividades podem
ter nos territórios onde se inserem está longe de coincidir com o seu verdadeiro potencial. Isso deve-se
principalmente ao fato de a realização dessas atividades carecer de planeamento ou programação de acordo
com as reais necessidades dos produtores, das populações e dos territórios.
Finalmente, apesar dos esforços de cooperação efetuados nas áreas do turismo e do setor agroalimentar, não
foram identificadas atividades em que essa cooperação seja evidente.
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O lazer em diversas situações está relacionado às atividades em ambientes aquáticos, sejam em mares,
rios ou lagos. No Brasil a modalidade sol e praia está na mais alta categoria de visitação turística. O clima
tropical em várias regiões bem como a hidrografia contribuem para essa prática. O Rio Paraná possui
importância econômica em vários estados seja pela geração de energia (usinas hidroelétricas), navegação,
pesca, destacando-se nesse estudo o lazer em suas várias vertentes. O escopo desse trabalho concentra
análise nos municípios de Rosana -SP, Anaurilândia e Batayporã -MS, na raia divisória às margens do Rio Paraná.
Em que pese as atividades de lazer em ambiente aquático tem-se o banho, os esportes na areia, os esportes
aquáticos, a contemplação, a pesca, a navegação, mergulho, entre outros. Uma gama de possibilidades que
exigem planejamento de diversas ordens e investimentos em infraestrutura por parte do poder público afim
de estruturar e equipar áreas naturais em espaços públicos de lazer. Os municípios de Rosana e Anaurilândia
foram contemplados com investimentos da CESP (Companhia Energética de São Paulo) para a construção de
balneários às margens do Rio Paraná. Entre outros investimentos, os espaços foram criados na década de 1990
como obras compensatórias relativas às perdas de áreas naturais antes utilizadas de modo espontâneo pela
população para o lazer.A princípio, pela proposta, a intenção seria atender somente a população local, uma vez
que o conceito de turismo era pouco discutido em regiões interioranas no Brasil, concentrando-se no litoral.
O município de Batayporã não foi contemplado por obras dessa natureza, o que infere o questionamento
sobre a falta de informações de espaços públicos de lazer para a população às margens do Rio Paraná. A partir
da caracterização da área de estudo, pretendeu-se buscar junto às bases teóricas, documentais e visita técnica,
o histórico da construção desses espaços, a estrutura, a forma de gestão e atividades de lazer existentes.
para utilização dos mesmos e ainda, quais os reflexos o turismo. Passados mais de 20 anos, os balneários são
considerados atrativos turísticos, sendo utilizados por moradores e turistas, modificando a dinâmica do lazer
e do turismo de sol e praia ora concentrado principalmente às margens do Oceano Atlântico que banha parte
da nação brasileira.
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As novas tecnologias digitais vieram estimular as economias, possibilitando a criação de novas tendências
comunicativas. A instantaneidade da troca de mensagens possibilita a partilha de informações sobre os
destinos turísticos, esbatendo as barreiras geográficas e tornando todos os locais acessíveis, alterando
assim os processos comunicativos. Perante este fenómeno os territórios e os gestores turísticos possuem
novos desafios comunicativos na promoção dos seus produtos e serviços. A exploração da temática da
gestão da comunicação como ferramenta de estratégica na área do turismo, promove uma reflexão sobre os
conteúdos que são difundidos nos meios digitais permitindo uma melhor compreensão do nível da utilização
da comunicação digital.
O Enoturismo é o segmento mais próspero na procura turística, estando vinculado às tradições das comunidades
rurais, criando múltiplas oportunidades de geração de receitas ao nível de emprego, do artesanato, do turismo
de natureza, da gastronomia e do agroturismo.
O tema do Enoturismo em Portugal está a ser fortemente potencializado pelo Turismo de Portugal até ao
ano de 2027, que se encontra sob a tutela do Ministério da Economia, com o intuito de promover as regiões
vitivinícolas e os seus produtos endógenos.
Nesta comunicação são descritas algumas das ferramentas comunicativas digitais promovidas Turismo de
Portugal, relativamente à promoção do Enoturismo e dos Territórios Vinhateiros. A atividade promocional
está ancorada na preservação e valorização económica do património cultural e natural de Portugal, através
da gestão da comunicação digital por parte do Turismo de Portugal. Deste modo, está em consonância com
as orientações apresentadas nos relatórios do World Travel & Tourism Council (WTTC), da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Economico (OCDE) e da Organização Mundial de Turismo onde foram
identificados claramente os benefícios de utilização dos canais digitais na gestão e promoção dos destinos
turísticos.
Até 2027 estão em decurso duas estratégias: a Estratégias de Turismo 2027 (ET27) - Liderar o Turismo do
Futuro em Portugal e a Estratégia Regional de Especialização Inteligente: RSI3 Norte 2027. Nestes casos, são
enunciadas algumas tendências internacionais de turismo com impacto regional, onde são referenciados os
produtos endógenos como ativos, diferenciadores e qualificadores dos territórios.
Sabendo que os turistas do futuro serão cada vez mais seletivos, procurando as viagens que mais se adequam às
suas expectativas, o enoturismo terá que apostar em tecnologias digitais que melhorem o seu desenvolvimento
e crescimento.
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Painel 8.
Diversidade de contextos e de produtos turísticos
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O projeto Roteiros Geo-turísticos - conhecendo o centro histórico de Belém na Amazônia - Projeto de
Extensão da Universidade Federal do Pará -UFPA, foi criado com o intuito de apresentar a comunidade
científica, à sociedade local e aos turistas o patrimônio material, imaterial e imaterial da cidade de Belém,
buscando aliar conhecimentos históricos, arquitetônicos, culturais e geográficos. Ele insere locais que não têm
sido incluídos frequentemente nos passeios comercializados, espaços nos quais é nítida a carência de ações do
poder público, principalmente no que se refere à limpeza e segurança, ao contrário do que ocorre em certos
espaços restaurados e refuncionalizados.
Um roteiro geo-turístico (assim denominado por relacionar as análises geográficas sobre o espaço com as
práticas turísticas), que procura evidenciar esse mosaico de agentes e de modos de vida que produzem o
centro histórico da cidade, contribui para a perspectiva pedagógica do turismo e um real encontro do turista
com a vida do lugar visitado.
É importante ressaltar a contribuição desse projeto de extensão para a educação patrimonial e sua inserção
e reconhecimento pela sociedade civil e articulação com outros projetos da sociedade civil como o Projeto
Circular Campina-Cidade Velha e a AAPBEL- Associação dos Amigos do Património de Belém, o que revela o
caráter político da ação e sua importância para a formação da cidadania.
O Projeto Roteiros Geo-turísticos, por fim, tem reconhecimento dentro e fora da Universidade, revelado
pelos prêmios já recebidos, pelo IPHAN (em 2016); pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (2018) e pela
própria Pro Reitoria de Extensão da UFPA (em 2013 e 2019). Deve-se destacar a perspectiva interdisciplinar
do projeto, desde dos discentes de várias áreas (Geografia,Turismo, Arquitetura, História e Museologia), assim
como de uma equipe de consultores professores da UFPA de diversas áreas do conhecimento.
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A área da Reserva da Biosfera Transfronteiriça do Tejo-Tajo Internacional classificada pela UNESCO,
contempla uma riqueza natural invulgar. Destaca-se do mosaico paisagístico: o montado, os bosques típicos
do mediterrâneo com forte presença da azinheira, e os terraços de olival nas encostas do rio Tejo e seus
afluentes, muitas vezes suportados ou divididos pelos tradicionais muros de pedra seca.
O olival e todo o património que agrega, gastronómico, natural e cultural, afigura-se como um recurso
fundamental para o turismo, especialmente num contexto territorial de fronteira onde o turismo rural e o
agroturismo poderão ter um contributo positivo para o desenvolvimento local. Porém, da mesma forma que
se desconhece os limites geográficos da sua extensão, também se ignora o seu potencial turístico, seja por
via da valorização cénica da paisagem do olival, seja dos seus produtos e gastronomia ou tradições associadas.
Assim, o presente trabalho pretende apresentar os resultados de um estudo sobre as ligações entre turismo
e agricultura partindo da análise do potencial do olival como recurso turístico e culminando com a proposta
de um modelo de estruturação do olivoturismo para os territórios da raia ibérica.

65

Um Santuário de fé em um santuário natural: a visitação religiosa
no parque estadual da Pedra da Boca, Araruna, Brasil

Alessandra Gomes Brandão
Rafael Albuquerque Xavier
Universidade Estadual da Paraíba
Doutorado
rafaelxavier@servidor.uepb.edu.br

Este artigo analisa a visitação religiosa que acontece no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, localizado em
uma unidade de conservação, denonimada Parque Estadual Pedra da Boca, na cidade de Araruna, na Paraíba. O
parque foi instituído no ano 2000, com intuito de proteger uma formação rochosa singular, com fauna e flora
de uma área de transição, com presença de pinturas rupestres em algumas de suas rochas. Além da visitação
religiosa, a beleza do seu conjunto rochoso atrai um expressivo número de pessoas que encontram em sua
área um cenário propício aos esportes de aventura. O Santuário de Fátima, também criado em 2000, porém
antes do Parque Estadual, conta uma grande estrutura de engenharia, no estilo de anfiteatro, para receber
os milhares de féis, especialmente no 13 de maio, dia dedicado à santa. A romaria reúne um número que
ultrapassa 10 mil pessoas por evento, de diversas partes do Nordeste para a tradicional missa realizada no
santuário, mobilizando também o comércio de artigos religiosos, entre outros. Entretanto, como consequência
negativa, há um grande despejo de resíduos sólidos no parque, o que frequentemente invade sua área de
mata, se apresentando como uma das principais problemáticas dentro da unidade de conservação. Diante
desse quadro, o presente trabalho objetivou analisar a visitação religiosa neste parque, com enfoque para
a percepção dos romeiros sobre a unidade de conservação. A pesquisa foi desenvolvida durante a Romaria
de Fátima do ano de 2018, desde a concentração na praça principal de Araruna até o fim da procissão no
Santuário de Fátima. Foram aplicados 200 questionários, sendo 115 mulheres e 85 homens no dia da romaria.
Os principais resultados foram: 17% dos romeiros desconhecem a unidade de conservação; 72% disseram que
acreditam que a romaria causa algum impacto no parque; 48% afirmaram cuidar adequadamente do seu lixo
e 59% não sabem o que são pinturas rupestres. Esses dados corroboram duas significativas consequências
negativas dessa visitação religiosa: a grande quantidade de lixo deixada no local e a degradação do painel de
pinturas rupestres ocasionada pela fumaça liberada pelo acendimento de velas. Conclui-se que é urgente a
adoção de medidas por parte do poder público para dirimir os efeitos colaterais negativos da visitação no
santuário de fé sobre o santuário natural.
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O Ecoturismo se caracteriza por ser uma atividade turística que se desenvolve em áreas naturais, buscando
beneficiar o meio ambiente e as comunidades visitadas, promovendo aprendizado, respeito e consciência
sobre os aspectos ambientais e culturais. Sua prática é comum em unidades de conservação, a exemplo da
Área de Proteção Ambiental (APA) da Barra do Rio Mamanguape, localizada no município de Rio Tinto, litoral
norte do Estado da Paraíba. Essa APA foi criada em 1993 e possuí como principal atrativo turístico, o Projeto
Viva o Peixe-boi Marinho, que trabalha na preservação, conservação e manejo dos peixes-boi no seu habitat
natural. Nesse sentido, este estudo objetiva realizar uma análise crítica do desenvolvimento do Ecoturismo
nesta unidade de conservação. Para a construção da base teórica utilizou-se do aporte de alguns autores
como Ceballos-Lascurain (1987;1990), Weaner (2008) e Cruz (2015), além das normativas do Ministério do
Turismo. Foi realizada uma visita in loco para levantamento das atividades turísticas praticadas. Desse modo,
foi possível fazer uma caracterização da área de estudo e verificar alguns parâmetros como a conservação
ambiental, as práticas de educação ambiental e os benefícios para as comunidades locais receptoras. Foram
verificados a existência de dois campings, duas pousadas e opções de casas para aluguel por temporada,
e de apenas dois restaurantes. Tem opções de passeio de barco pelo rio Mamanguape, trilhas ecológicas,
passeio de buggy, caiaques, pedaladas e luau. Conclui-se que a atividade turística é importante na comunidade,
apesar de estar ainda em fase inicial. O turismo sustentável é uma proposta para a localidade pois contribui
com a natureza como um todo, desde a preservação do meio ambiente até o envolvimento da comunidade
local. Os moradores realizam diversas atividades relacionadas ao turismo, gerando trabalhos renumerados,
envolvendo desde os artesãos até os guias que conduzem os turistas no passeio. No contexto atual, o turismo
desenvolvido na APA vem contribuindo para geração de emprego e renda, conscientização e sensibilização
ambiental dos visitantes, e a própria preservação da natureza local.
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Mudanças na organização do espaço urbano brasileiro
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As lutas por melhorias das condições de vida no Brasil tomaram maior vigor na efervescência dos movimentos
políticos focados na redemocratização do país e na formação partidária de militantes de esquerda, organizados
e mobilizados no chão das fábricas, de profissionais de outras áreas e intelectuais. Contavam com expressivo
apoio do segmento da igreja católica engajado nas Comunidades Eclesiais de Base, fundamentadas na Teologia
da Libertação. O Brasil urbano urgia por mudanças e o Movimento Nacional pela Reforma Urbana ensejava
uma luta que ultrapassava a mera demanda por construção de moradias populares. O Movimento continua
reivindicando a democratização das condições sociais nos espaços das cidades. Após a promulgação da
Constituição Federal, os movimentos sociais envidaram pressão para a articulação de suas reivindicações por
meio da organização do Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU). No Brasil, o direito à cidade está descrito
no Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001), no art. 2o, incisos I e II, que dispõem sobre o direito a cidades
sustentáveis. O Estatuto regulamenta os artigos referentes à política urbana no âmbito federal (artigos. 182 e
183 da Constituição Federal de 1988). Com isso, importantes avanços foram alcançados.A análise da realidade
urbana brasileira mostra um acentuado esgotamento da forma metropolitana, manifestado no acelerado
processo de empobrecimento da população, crescimento de favelas e acentuada queda da qualidade de vida.
O contraponto por sua vez, se dá nas chamadas cidades do agronegócio, especialmente no centro-oeste do
país, que apresentam um expressivo dinamismo produtivo, contrastante com a forte presença da segregação
sócio-espacial, que separa e exclui os proprietários brancos, oriundos do sul do país, dos migrantes pardos
que atravessam o território nacional em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Constatar essas
mudanças torna-se essencial para uma melhor compreensão da dinâmica espacial do território brasileiro.
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Situada no Alentejo Litoral, Vila Nova de Santo André é uma cidade singular, fruto de um grande projeto
de desenvolvimento regional, no âmbito dos objetivos do III Plano de Fomento (1968-1973), que pretendia
corrigir desequilíbrios regionais de desenvolvimento. A criação de um complexo industrial descentralizado,
funcionando como polo de atração, segundo o modelo de difusão de polos de desenvolvimento, orientado
pela teoria de polos de François Perroux, promoveria um maior equilíbrio entre regiões e um crescimento
harmónico do território nacional. O Complexo Industrial de Sines fazia prever um total de 25.500 postos
de trabalho, nas áreas de refinação e tratamento de petróleos, central termoelétrica, fábricas de automóveis,
complexo metalomecânico, entre outros. Projetava-se assim a construção de infraestruturas em áreas de
interesse económico, onde nasceria o parque industrial e a cidade nova. Desenhada em gabinete, com o
intuito de albergar a população que se mobilizasse para trabalhar no parque industrial, a Cidade Nova nasceu
num espaço físico vazio de edificado, sem qualquer memória agregada, num imenso pinhal, que lhe valeu a
alcunha ainda hoje utilizada de Areal. Em 1975 iniciou-se a mobilização do fluxo colonizador deste centro
urbano, com alguns percalços motivados por condicionalismos políticos e económicos, as maiores vagas de
população aconteceram, entre 1976 e 1982, coincidentes com o início da produção das unidades industriais
que conseguiram implementar-se, e com a chegada dos fluxos vindos de África.
Este estudo pretende-se como um contributo para o reconhecimento particular do percurso deste território
e desta cidade, protagonizado pela população que por ela se mobilizou.
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Nas últimas décadas, as metrópoles brasileiras desenvolveram políticas de incentivo, promoção e apoio às
parcerias público-privadas por meio de operações de consórcios urbanos, concessões e regulamentações que
favoreçam a relação público-privada. Essa evolução implica mudanças na governança e nos regimes urbanos
por meio de relações e interconexões sociais, políticas e espaciais que resultam em impactos no território.
Assim, no bojo do urbanismo neoliberal faz-se necessário refletir sobre o planejamento, a política urbana e as
estratégias. Considera-se que tais reflexões são desafiantes frente ao empreendedorismo urbano enquanto
agenda de desenvolvimento das grandes cidades tanto a nível brasileiro quanto internacional. Nesse sentido,
o objetivo deste trabalho é refletir sobre a atuação do poder político de Fortaleza e do poder empresarial na
consolidação da agenda e dos projetos urbanos por meio de parcerias público-privadas - com destaque para
a operação consorciada urbana da Lagoa do Papicu. Em termos de escala e metodologia, tem-se como quadro
empírico analítico a operação urbana consorciada da Lagoa do Papicu em Fortaleza, enquanto estudo de caso
e de cunho qualitativo, vislumbra-se desvendar e avançar no entendimento do chamado empreendedorismo
urbano. Para iluminar uma reflexão sobre a governança e dos regimes urbanos, o estudo pautara-se em três
dimensões distintas, mas inter-relacionadas, a econômica, a espacial e a política. Estabeleceu-se como recorte
temporal os anos 2011 até os anos 2020. Concebe-se que apesar da hegemonia do capital financeiro há
uma forte articulação entre o capital comercial, imobiliário e financeiro. Percebe-se que o neoliberalismo
articula etapas de desregulação dos marcos institucionais da política urbana, principalmente, dos grandes
centros urbanos. Consequentemente, os atores, agentes e territórios adaptam suas estratégias competitiva
com rebatimentos nos novos modos de governança urbana de Fortaleza.
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Uma candidatura para efeitos de inscrição de um bem na Lista do Património Mundial da UNESCO pode – e
deve – ser um ativo para a gestão e para o desenvolvimento urbano de uma cidade.
Assumindo que o património deve ser gerido como um recurso não renovável do território, entendemos que
a sua gestão deve ser feita de forma a permitir a sua própria sustentabilidade. Consequentemente, também
os sistemas de gestão desses espaços devem ser cada vez mais adequados ou adaptados às circunstâncias e
especificidades de cada lugar, por um lado, mas também aos usos e necessidades de uma vida contemporânea,
por outro.
Desde 2005 que as orientações técnicas para a implementação da Convenção do Património Mundial
determinavam que cada Estado-parte deveria incluir um Plano de Gestão nas suas candidaturas formais de
inscrição de bens na Lista do Património Mundial.
Este trabalho pretende refletir sobre a capacidade de adaptação dos sistemas de gestão e a sua implementação
à necessidade de cada bem, a partir do caso do sistema de gestão da Universidade de Coimbra – Alta e Sofia
apresentado à UNESCO, cujo Valor Universal Excecional foi reconhecido com a sua inscrição na Lista do
Património Mundial em 23 de junho de 2013.

72

Painel 10.
Cidade, imagem e território

73

Grafite e Espaço Púbico:
arte e cultura nas novas agendas urbanas

Ivaldo Lima
Universidade Federal Fluminense (UFF)
ivaldogeo@gmail.com
Rui Jacinto
Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do
Território (CEGOT)
rjacintomm@gmail.com

Com efeito, as paisagens visuais prestam-se a investigações de geografia política da cidade guiada por chaves
analíticas como podem ser a arte e a cultura, numa perspectiva inclusiva. O planejamento territorial bem
como os projetos e programas vinculados à gestão local devem muito aos aportes científicos que decifram as
dinâmicas socioespaciais do espaço urbano, haja vista as agendas cultural e política desenvolvidas na cidade,
tanto institucional quanto espontaneamente. Por seu turno, a arte pública do grafite joga um papel crucial
nessas dinâmicas, requalificando os sistemas de objetos e os sistemas de ações que, em interação aberta
e contínua, configuram as paisagens visuais, convertendo-as em autênticos registros dos sujeitos em sua
luta pelo direito à cidade e à cidadania. Neste trabalho, busca-se apresentar uma reflexão sobre as novas
agendas urbanas que contemplem a arte e a cultura voltadas para a coesão urbana e para a justiça territorial.
Nesse inciso, adquirem relevância específica os direitos ao espaço público qualificado, à autorrepresentação
simbólica dos sujeitos corporificados e à beleza paisagística, uma vez que eles condicionam a coesão urbana
de um cotidiano ética e esteticamente situado. Propomos uma análise transversal do grafite das paisagens
urbanas de Coimbra e do Rio de Janeiro, reportando-nos às galerias a céu aberto. Estas se constituem como
uma trama de fixos e fluxos, bem como de rotas e roteiros artísticos autorais, materializados em superfícies
várias nas quais se mesclam caligrafias e pictogramas, nomeadamente, os muros da cidade tornados objetos
sígnicos e discursivos do grafite. Ao fim e ao cabo, desvelando o avesso das cidades, evidenciamos ações e
discursos territorializados que expressam identidades pulsantes e relevantes para as agendas mencionadas.
Por fim, os horizontes estendidos de uma política cultural ajustada à justiça territorial orientam a geografia
política da cidade que investigamos, exemplificada pelo grafitismo e seus iconografemas insertos na paisagem
visual urbana.
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A indústria e a cidade passaram por diversas transformações na esteira do último processo de reestruturação
do capitalismo. Nesse processo, a intensificação da produção do espaço e da urbanização da sociedade
redefiniram o papel que a indústria na estruturação, produção e organização do espaço. Esta produção do
espaço e o desenvolvimento industrial na cidade vem se dando de formas heterogêneas, atingindo de forma
particular e mais contundente alguns espaços. Desse modo, importa analisar a forma como esse fenômeno
se articula a outros processos socioespaciais e, a maneira como esse capital específico se valoriza e reproduz
as relações sociais na cidade. Logo, entende-se que a cidade como um lócus de reprodução dessa relação
social de produção, se torna o objeto de estudo necessário para investigar os desdobramentos da produção
e valorização do capital no espaço. Assim sendo, é tomado como ponto de partida a realidade específica do
espaço produtivo de Campina Grande para analisar os fenômenos mais gerais que dizem respeito a relação
entre urbanização; desenvolvimento industrial e seus respectivos desdobramentos no espaço. A pesquisa se
dá através de revisão bibliográfica, estudos de campo e registros fotográficos e da plataforma Google Earth,
em que se pretende caracterizar a organização e analisar a produção do espaço produtivo em Campina
Grande, buscando relacionar essa dimensão com as frações de capitais e agentes capitalistas que atuam nesse
movimento de valorização e produção no espaço urbano.
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Um dos elementos que mais marcou o século XIX foi a ferrovia que passou a interligar cidades e portos
principalmente voltados para o escoamento das mercadorias. De fato, o transporte sobre trilhos altera a
relação espaço – tempo (Santos, 2006) e configura-se como um ícone da Modernidade, produzindo uma
paisagem diferenciada e dinâmica (Berman, 1986). A Modernidade vai se estabelecendo no mundo e tem
como locus principal a cidade. É nesta configuração espacial que se darão as instalações dos equipamentos
modernos: a indústria, a ferrovia, o maquinário, a iluminação pública, o telégrafo, os edifícios modernos e as
largas avenidas.Apesar dos descompassos nas mais distantes realidades, este é um movimento que se expande,
atingindo diferentes continentes. Ainda no século XIX, a Modernidade vai se expressar mais fortemente na
conformação das cidades, ou na morfologia urbana, especialmente ao exigir uma outra estrutura urbana.
Nos estudos sobre a cidade no século XIX, a ferrovia é de fato um marco na história. Por onde ela passou,
conduziu a expansão da cidade ou se constituiu uma “barreira” para o crescimento da cidade além dos trilhos.
A ferrovia não exigia apenas os trilhos e a estação, mas uma série de equipamentos e alterações no uso do
solo que modificam a morfologia das cidades e sua dinâmica socioeconômica. A proposta de exposição parte
destas apreensões gerais e tem como objetivo central analisar a importância da implementação da ferrovia
nas cidades intermediárias do Brasil e da Espanha no que diz respeito às alterações na dinâmica socioespacial
e na estrutura urbana. Para o momento, elege-se enquanto recorte espacial duas cidades intermediárias:
Caruaru – Pernambuco, Brasil e a cidade de Valladolid na Comunidad Autónoma de Castilla y León na
Espanha. As questões que norteiam a investigação são: Sendo a ferrovia um elemento técnico moderno,
associado ao movimento da Modernidade, quais as consonâncias e as dissonâncias espaço-temporais de sua
implementação nas cidades estudadas? Quais as principais alterações e/ou resultados na estrutura dessas
cidades? Este aparato técnico impulsionou a (re)estruturação das cidades? A perspectiva de análise dá-se
sobremodo na escala intraurbana, embora as manifestações e repercussões dos processos interurbanos
tenham ressonância sobre o objeto. Desta forma, o estudo em alguns aspectos requer o enfoque multiescalar
e utiliza como principais procedimentos a pesquisa histórica documental.
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Este resumo apresenta uma análise sobre os projetos do governo federal, relacionados à implantação de
Portos Fluviais e Hidrovias na Amazônia; tendo como espaço de observação o Rio Madeira, visando identificar
as intervenções que a sistematização da Hidrovia provocará à sua hinterlândia, à dinâmica hidrológica devido
às operações de dragagem no leito do rio e os efeitos da aplicação das novas leis reguladoras que definirão
usos especiais que afetarão às atividades de produção de alimentos nas várzeas. O rio Madeira além da beleza
cênica é historicamente a via de acesso de toda mobilidade humana, procedente do Grão Pará que garantiu
a fronteira oeste, conforme vemos no Rio Comanda a Vida (Tocantins , 1973). Devido o avanço da fronteira
agrícola sobre a Amazônia Legal os indicadores do “Risco Brasil ” apontam para a necessidade de buscar
novos modelos para destravar os gargalos que afetam o transporte de longa distância para a circulação de
mercadorias e modernização dos seus modais; sendo o rodoviário como principal modal, apresenta um
frete exorbitante, com alto grau de poluição e precariedade na manutenção das malhas, roubo de cargas,
acidentes fatais, falta de asfalto e manutenção das vias, levando à necessidade de repensar outros modais para
escoar a produção e competir nos mercados internos e externos. As hidrovias na Amazônia estão planejadas
dentro do Plano Nacional de Logística 2035 (PNL,2021) destacando o “Projeto Arco Norte que se estende
até o paralelo 16ºS”; conhecido como grande Corredor Logístico Norte e tem por objetivo potencializar a
exportação de commodities pelo Rio Madeira para o mercado europeu, através do fortalecimento dos portos
já existentes e instalação de novos portos e apoio às empresas de logística que dão suporte ao transporte
fluvial com embarcações de grande calado, à custo baixo com maior quantidade de carga, se comparados aos
altos custos do transporte rodoviários de longa distância que atravessam precariamente o país. No Brasil,
basicamente “são cinco os modais de transporte de cargas: rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e
aéreo”; e todos são deficitários em alguns aspectos, devido às diferenças de gerenciamento em cada unidade
federativa, distancia geográfica e principalmente a concentração dos serviços e produção de bens na faixa
litorânea do país (de sul a nordeste) e ao mesmo tempo, a existência de uma potencialidade hidroviária
imensurável que precisa ser pensada, planejada e utilizada (Fleury,2003).O rio Madeira possui uma extensão
navegável de 1.086 Km (de Porto Velho/RO a Itacoatiara/AM); é considerado historicamente a principal via
de transporte mais importante da Amazônia antes da chegada da viação aérea e construção dos aeroportos
nas nove capitais da Amazônia Legal e eixos rodoviários, mesmo que precários. Trata-se de um rio que gera
1.260.000 m³ de sedimentos por ano, podendo chegar a 1.570.000 m³ (PMP, 2019) o que necessariamente
leva a refletir sobre o histórico de navegabilidade do rio Madeira que tem mostrado que a sazonalidade
climática provoca o rebaixamento das águas no período de estiagem (a seca fisiológica de maio a outubro)
contribuindo para a formação de bancos de areia que dificultam a navegação e somente nas cheias atinge as
condições ideais para o transporte de grande calado de mercadorias e pessoas.
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No entanto este modal para funcionar o ano inteiro exige intervenções de engenharia (dragagem) no leito do
rio para garantir a navegação contínua. A grande pergunta é: o quanto um processo de dragagem dará suporte
para a navegabilidade do rio em anos atípicos quando pode ocorrer estiagem prolongada de ate cinco meses/ano
que corresponde ao inverno do hemisfério sul? O novo complexo portuário está localizado em Portochuelo
(Baixo Madeira) na Vila Cujubinzinho (entre as Latitudes 8°37’12.62”S Longitude 63°48’35.82”W) em área de
uso rural e florestal. Trata-se de uma comunidade tradicional, com um posto de saúde de atendimento local
e uma escola de ensino fundamental. Até a chegada do empreendimento portuário, as principais atividades
realizadas na região eram as agroextrativistas, principalmente a pesca artesanal, o extrativismo de açaí, babaçu
e a agricultura de subsistência (baseada na banana, na mandioca e em hortaliças). Em função do porto, estão
sendo instaladas atividades comerciais, como bares, restaurantes e pousadas (BRASIL, 2017). No Plano
Diretor Municipal (2008) a área foi definida como Zona Portuária por se encontrar distante do perímetro
urbano municipal (PDM-PV, 2021). Os desafios atuais é a busca de soluções de engenharia para manter os
traçados de novas vias de acesso à zona portuária, devido tratar-se de cotas muito baixas e as inundações
no período chuvoso e manutenção do fluxo e evitar a entrada de caminhões por dentro da aérea urbana
uma incumbência da (SEMUR) (Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo)
que está responsável pelos investimentos e ordenamento do crescimento urbano da cidade (BRASIL, 2017).
Neste estudo (de caráter exploratório) procuram-se as seguintes respostas: quais os efeitos que a Hidrovia
sistematizada causará à sua hinterlândia? Considerando que a “hinterlândia de um porto organizado (Público
e Privado) corresponde à cidade onde o porto está instalado, sua respectiva alfândega ou mesa de rendas
ou as margens atingidas pela navegação interior do rio”. E do ponto de vista ambiental como serão afetados
os 500 metros da faixa de App do rio Madeira devido às novas demandas para a implantação de serviços e
equipamentos de apoio hidroviário ao longo da hidrovia (Lei 12727/2012-Art.61).Quanto aos objetivos gerais
“identificar as condicionantes ambientais que sofrerão as intervenções (dragagem) para a navegabilidade
durante o período da seca fisiológica com a finalidade de minimizar o efeito do assoreamento do leito do
rio. Pergunta-se: a retirada dos sedimentos do fundo do rio e sua deposição nas margens, poderá ou não
potencializar o fenômeno das “terras caídas” (no ano seguinte) após o rebaixamento das aguas nas várzeas,
incluindo os efeitos sobre as APPs”.Quanto aos objetivos específicos, compreender a dinâmica hidrológica do
rio Madeira e compatibilizar com o modelo proposto para a função de “hidrovia comercial”, tais como: levantar
as orientações contidas nos PND I e II (2007 e 2012)(Programa Nacional de Dragagem) referente aos pontos
críticos na Hidrovia do Madeira bem como, onde serão os locais de deposição dos sedimentos dragados, visto
que as várzeas historicamente é o espaço de produção de alimentos dos ribeirinhos e quais impactos diretos
e indiretos afetarão às comunidades ribeirinhas? Faz-se importante conhecer os mapas climáticos e direção
dos ventos utilizando dados sobre aspectos geográficos (topografia e dados meteorológicos) como subsidio
para o monitoramento das atividades na hidrovia. Conferir a existência da tecnologia junto aos portos (alguns
já dispõem de sistemas do tipo DGPS — Direct Global Positioning System) que permitem a localização via
satélite de qualquer contêiner movimentado pelo porto a qualquer momento, possibilitando uma otimização
dos fluxos de carga dentro do porto e uma melhor racionalização na utilização dos equipamentos disponíveis
e se os serviços de alertas de eventos extremos se estenderão ate às comunidades ribeirinhas para evitar
catástrofes ambientais. Quanto aos procedimentos metodológicos o estudo está sendo realizado em etapas
distintas: a) levantamento dos planos e projetos básicos junto aos órgãos federais, tais como Marinha do
Brasil, DNIT, IBAMA; b) analise da situação dos portos consolidados e os em instalação na área de abrangência
do estado de Rondônia; c) tratamento de indicadores primários e secundários e identificação dos BDGs
(arquivos atualizados SHP) para elaboração de mapas temáticos, destacando o climático e as informações
contidas no (Plano Básico Ambiental –Hidrográfico) (PBA-H, 2019); d)
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após o mapeamento temático serão realizadas visitas aos portos e entorno, principalmente no período das
dragagens para identificar locais de descarte do material dragado; e) por amostragem identificar e mapear
as empresas portuárias instaladas no entorno dos portos; f) identificar as propriedades rurais registradas no
Cadastro Ambiental Rural (CAR) e suas respectivas áreas previamente definidas como Reserva Legal e faixa
de App e/ou prováveis mudanças devido à mudança da legislação para encaixar a hidrovia); g) mapear as vias de
acesso e entorno do empreendimento e seus efeitos sobre as comunidades afetadas e; h) compatibilizar com
os Estudos Prévios (EIA/RIMA) previamente realizados e se as medidas mitigadoras estão sendo atendidas.
Este pesquisa encontra-se na primeira fase e conforme os estudos técnicos e documentos conhecidos e pela
vivencia in loco, infere-se que o projeto de implantação no Portochuelo e sistematização da Hidrovia Madeira
até a presente data, não é conhecido pela sociedade e principalmente seus efeitos sobre a comunidade
afetada. Até a presente data não foram realizadas audiências públicas para divulgar maciçamente os projetos
e seus respectivos impactos. O que se sabe é que o Rio Madeira, está sendo levado à privatizacao , visto que
já está sendo implantada a cobrança de pedágio na altura dos portos no Estado do Amazonas e certamente
será estendido para Rondônia e a população desconhece os efeitos socio-ambientais e económicos sobre às
suas comunidades.
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Painel 11.
A cidade e o direito à habitação
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O ordenamento territorial e a função social da cidade
e da propriedade urbana

Arlete Moysés Rodrigues
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Profa. Livre Docente
moysesarlete@gmail.com

Os princípios da função social da cidade e da propriedade urbana quando se transformam em instrumentos
do planejamento podem coibir a especulação imobiliária e propiciar moradia adequada? Este é o debate
que nos propomos a realizar considerando que no Brasil, os princípios da função social da propriedade e da
cidade, propostos pelos movimentos populares para a Constituição de 1988, foram atrelados ao planejamento
municipal o que implicou em os instrumentalizar para o ordenamento territorial. Conduziu movimentos
populares a concentrar sua atuação no planejamento municipal desvinculando-os, em grande medida, das
premissas das lutas pela moradia e acesso ao solo urbano infraestruturado.A participação nos planos diretores
tem-se restringido a delimitar os terrenos/imóveis que não cumprem a função social. Caracteriza-se assim
como um simulacro de participação social sem efetividade. O ordenamento territorial, tarefa e função do
Estado capitalista, geralmente coloca como ´técnicos’ problemas políticos/econômicos e sociais, na tentativa
de promover o desenvolvimento econômico e a modernização do espaço urbano. Os princípios ficam
ocultos, o espaço se torna instrumental e as contradições se deslocam para as normas do planejamento. Os
planos diretores municipais, no Brasil, definem a política urbana, tornaram-se a política urbana por excelência
sem considerar a diversidade de produção e da reprodução social, as contradições e os conflitos no uso do
espaço urbano. É necessário compreender como normas, leis parâmetros relativas ao ordenamento territorial
podem tanto ser utilizadas para as lutas sociais como podem ser uma forma de ocultar as contradições
e conflitos. Consideramos que no geral ao se tornar apenas instrumento de planejamento os princípios
perdem sua função de garantir direitos.
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Onde você mora?

Thatiane Carneiro Sotano Machado
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Pós Graduada
thatiris@hotmail.com

Este trabalho começou com a curiosidade sempre enraizada de uma professora e historiadora. Em sala de
aula com os alunos questionávamos o bairro que morávamos, quem foi o primeiro morador e quem construiu
o majestoso casarão que ali está há muito tempo. Então veio a pergunta: “Você sabe onde você mora?”.
Com uma continua jornada de pesquisa através dessa pergunta iniciei uma pesquisa através de bibliografias,
arquivos e visitas em campo dos sítios arqueológicos. A compreensão da história faz parte do cotidiano, por
meio do pertencimento e a familiarização do patrimônio cultural edificado no seu próprio bairro, com uma
bagagem de grande importância histórica.
O presente projeto tem como propósito estudar o período Colonial de Campinas, no século XIX, quando se
deu origem com distribuição de terras para serem cultivadas. Com a produção da fazenda, a capela, o início do
patrimônio. O objetivo central desse trabalho é buscar uma visão histórica cultural do patrimônio, da fazenda
Sete Quedas em Campinas - SP e seu fundador Visconde de Indaiatuba. Como objetivo secundário, o processo
se ensino-aprendizagem que capacita conhecer, usar, desfrutar, recriar e preservar os prédios históricos, com
o resultado da compreensão da importância que só é preservado quando se conhece, a Educação Patrimonial.
Em relação às contribuições, propus um estudo da Fazenda Sete Quedas, do seu surgimento legal até sua
contribuição cultural atual, apresentado em um único trabalho variados estudos da história de Campinas. A
pesquisa empreendida apoiou-se em bibliografia histórica.
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Dinâmica imobiliária em São José de Ribamar-MA:
produção do espaço urbano e estratégias dos agentes imobiliários

Tiago Silva Moreira
Universidade Federal do Ceará
tiago.smoreira01@gmail.com

A urbanização das cidades brasileiras vem sofrendo significativas transformações oriundas do capitalismo
rentista em uma lógica de produção do espaço urbano baseado em um processo crescente da financeirização
imobiliária e aumento das desigualdades socioespaciais. Deste modo, temos como objetivo central analisar a
produção do espaço urbano de São José de Ribamar enquanto município que compõe a Ilha do Maranhão e suas
dinâmicas recentes de expansão urbana através de agentes imobiliários em áreas periurbanas. Nosso estudo
buscou entender como as legislações urbanísticas de municípios que estão inseridos em áreas conturbadas
são moldados e direcionados para atender empreendimentos imobiliários especulativos, associado a um
planejamento estratégico que resulta na expansão e valorização de determinadas áreas, enquanto outras
sofrem pela falta de infraestrutura básica e passam por processos morosos que regularização fundiária. De
certo, a cidade como mercadoria passa a ser especulada, acirrando conflitos pela posse da terra, o que gera
tanto a segregação socioespacial, quanto a exclusão de uma parcela da população que não possui condições de
adquirir um lote/moradia, refletindo-se em um espaço urbano fragmentado e seletivo que agrava problemas
sociais e ambientais, que, devido aos seus impactos, são parte do presente estudo.
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Neoliberalização do espaço na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) –
apontamentos sobre o recente processo de expansão
metropolitana no setor sudeste

Cleiton Marinho Lima Nogueira
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará
Doutor

Esta comunicação objetiva discutir o atual processo de neoliberalização do espaço no setor sudeste da
Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Pretende-se destacar alguns eventos e processos que indicam o
protagonismo dos interesses privados nas metamorfoses espaciais no setor sudeste de expansão da RMF,
especialmente no município de Eusébio. A comunicação proposta se divide em três partes. Na primeira,
analisa-se o papel do poder local (prefeituras) na atração de investimentos privados em novas indústrias
e empresas do setor de prestação de serviços, através do levantamento das leis municipais aprovadas pela
câmara dos vereadores entre o ano de 2000 e 2020. Na segunda parte, são analisadas as modificações de
leis municipais que regulam o uso do solo, e que tem favorecido a implantação de grandes investimentos em
tipologias residenciais do tipo condomínio e loteamento fechado. Esse tipo de abordagem permite identificar
a intensidade dos processos de desregulamentação-privatização do desenvolvimento urbano. Na terceira
parte será demonstrado, través do mapeamento dos novos investimentos privados atraídos nos últimos
anos, como esse conjunto articulado de ações têm impactado na configuração espacial do município, e
por consequência no setor de expansão sudeste da metrópole. O setor sudeste da RMF, notadamente o
município de Eusébio, aparece como um proeminente laboratório para a compreensão das transformações
socioespaciais engendradas por interesses de empresários, em associação com o poder público. Esse eixo de
expansão tem se caracterizado pela forte atuação da prefeitura na atração de novos investimentos privados
para seu território. Nesse contexto, tais ações têm contribuído para uma urbanização do espaço em que os
agentes privados assumem cada vez mais a liderança do processo, e o estado diminui o seu papel planejador
passando a fomentar um urbanismo competitivo e subsidiário.
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O direito à cidade e o planeamento urbano: reflexões a partir da Airbnb

Adilson de Souza Almeida
CEGOT - Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento
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Doutorado
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O direito à cidade não possui um contorno bem definido. Pode ser entendido como o direito de pertencer
a um espaço físico e socioculturual em condições aceitáveis, compreendendo fatores da ordem material,
das liberdades e das oportunidades (Dias, 2017). Contemporaneamente o termo foi apropriado por
movimentos coletivos que podem ser considerados como efeitos do atual modo de planear a cidade, focado
demasiadamente na produção, e que, apesar da retomada econômica após a crise do modelo industrial, da
expansão urbana e das tecnologias que auxiliam cada vez mais, fomentou a segregação espacial, a pobreza da
experiência urbana e as restrições na participação da democracia urbana, o que dificulta o acesso à cidade
pela maioria de seus habitantes (Do Rio Caldeira, 2007). O movimento é muito bem-vindo e deve buscar
estimular o repensar do planeamento que vá além da produção. A produção é de suma importância para a
vida cidade, assim como também é a cultura, a política, as causas sociais e ambientais, e não pode ser o objeto
central de desenvolvimento das cidades, como aquele que “subjulga” todas as demais dimensões.
Nesta perspectiva, temos o caso da plataforma Airbnb. Surgida como opção que vá além da troca material, o
modelo curvou-se ao modelo econômico tradicional. Como exemplo, tem-se o impressionante movimento
na cidade do Porto, em que a figura do anfitrião, aquele que recebe pessoalmente o viajante, passa a ser
substituída de forma expressiva por empresas e fundos imobiliários. Em março de 2020, dois anos após a
regulação do setor, a presença de pessoas singulares e pessoas coletivas no mercado de alojamento local era
de 44,90% e 55,10%, respectivamente, segundo o Turismo de Portugal (Almeida, 2021). Como resultado, temse o empobrecimento da troca sociocultural e da possibilidade de maior pulverização dos ganhos, que existia
em seu âmago, e a plataforma tornou-se um meio de mera rentabilização do capital, como um verdadeiro
mercado financeiro a céu aberto. Neste exemplo, mais uma vez o planeamento das cidades vergou-se ao
domínio econômico, fazendo-o prevalecer em detrimento das outras dimensões também tão importantes
para a qualidade de vida nas cidades.

Almeida, A (2021). Repensar a produção: reflexões a partir de experiências da economia colaborativa
nas cidades do Rio de Janeiro e do Porto. Tese de doutoramento (https://repositorio-aberto.up.pt/
handle/10216/135928)
Dias, M. C. (2017). Direito à cidade: considerações teóricas. In Santos Júnior, O. A. (et al.) (Orgs.). Políticas
públicas e direito à cidade: programa interdisciplinar de formação de agentes sociais (20-26). Rio de
Janeiro: Letra Capital.
Do Rio Caldeira, T. (2007). Ciudad de muros. Barcelona: Gedisa.
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Painel 12.
Cidade, economia (circular) e sociedade

86
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A metrópole de Fortaleza se firma como cidade do terciário, com preponderância do comércio e dos serviços,
das atividades ligadas ao turismo, ao mercado imobiliário, o agronegócio e a agroindústria a este associada,
atendendo na maioria das vezes às demandas espaciais que ultrapassam as fronteiras do território nacional.
Fortaleza expande sua zona de influência, sua hinterlândia, já que, com os atuais sistemas técnicos, a rede de
cidades tomou variados contornos pelo abandono da antiga rede urbana. A expansão da malha urbana da
capital e o surgimento de novas centralidades, sobretudo a partir dos anos 1970, culminaram na consolidação
da área central enquanto lócus do comércio e serviços voltados para o atendimento de demandas da classe
de menor poder aquisitivo. Com isso, o Centro voltou-se predominantemente ao comércio popular. Por outro
lado, observa-se as novas centralidades resultantes da expansão do tecido urbano e das novas lógicas de uso
e consumo. O objetivo é analisar o impacto no comércio de Fortaleza diante da reestruturação urbana e
das políticas de requalificação e de reintegração de áreas centrais. Esta pesquisa qualiquantitativa tem caráter
exploratório e intervencionista, com recorte espacial a cidade de Fortaleza, como objeto de investigação a
dinâmica da atividade comercial, notadamente a área central da capital e as subcentralidades resultantes.
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Território como norma e território normado: análise
da agiotagem no Brasil
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De forma geral, a oferta de empréstimo de dinheiro a taxas de juros acima do permitido e, sem a devida
autorização dos órgãos reguladores de um determinado país, é considerada agiotagem. Contudo, pensar tal
prática no atual período histórico – notadamente marcado pela hegemonia e capilaridade da esfera financeira
– consiste numa importante tarefa da qual as ciências humanas não devem se furtar. Assim, tão antigo quanto
atual, historicamente “irreparável” nas esferas existenciais das formações socioespaciais do Sul, a agiotagem
pode ser tomada como um fenômeno multiforme, complexo e, portanto, passível de análise geográfica,
intentada no presente trabalho, a partir do exame dos conteúdos normativos – através dos tempos – que
combatem a agiotagem no Brasil. No plano metodológico, realizou-se uma análise pormenorizada – via
pesquisas bibliográfica e documental – do tema e observou-se que a redefinição dos conteúdos normativos
do território brasileiro – sobretudo, com o Golpe Militar de 1964, através das Reformas Gerais do Sistema
Monetário-Creditício (1964) e a Financeira (1965), – teve papel fundamental na execução das políticas de
reestruturação do sistema financeiro, além de abrir um leque de possibilidades de criação de novas formas
de atuação das instituições financeiras no território, ampliando, ainda, a comercialização de novos produtos
e serviços. Mais recentemente, a Lei Complementar n. 167, que dispõe sobre a Empresa Simples de Crédito
(ESC), foi sancionada pela Presidência da República no dia 24 de abril de 2019, permitindo que empréstimos,
financiamentos e descontos de títulos sejam realizados por pessoas jurídicas, com seu próprio capital, sem
a regulação do Banco Central, com o propósito de diversificar a “oferta legal” de crédito no país, e dessa
forma, superar o avanço do “mercado ilegal” de crédito. Entretanto, a referida medida não enfrenta a extrema
concentração no setor bancário, ademais, legitima o quadro permanente de usura institucionalizada, acirrando
a tensão entre o binômio legal-ilegal no espaço geográfico e revelando o papel exercido pela norma, carregada
de um pluralismo jurídico.
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O artigo objetiva analisar as repercussões da implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) nas
fábricas de calçados no município de Campina Grande-PB, tendo em vista balizar as ações público privadas
que permeiam o setor produtivo, trazendo benefícios como a redução de riscos de acidentes ecológicos,
melhoria na administração dos recursos energéticos (como água e luz), materiais e humanos. A proposta
em análise apresenta uma relevância científico-socioeconômica, considerando que a produção anual de
calçados arrecadou o montante de US$30,5 no período de janeiro a julho do ano 2020, deixando claro a
sua importância para a economia da Paraíba e também para a região Nordeste do país. O setor calçadista
brasileiro tem destaque mundial por sua produção para consumo interno e exportação. Segundo a Associação
Brasileira das Indústrias de Calçados, que possui empresas associadas em todo Brasil, em 2019 o país foi o
quarto maior produtor de calçados do mundo, e também o quarto maior consumidor de calçados. A baixa
performance ambiental entre as indústrias calçadistas de menor porte, é rapidamente detectada apvisto que a
Política Nacional de Resíduos Sólidos torna flexível o trato com os resíduos considerados não perigosos, e as
políticas públicas não acompanham de forma mais rigorosa a gestão destes na esfera municipal. A metodologia
da pesquisa em função dos objetivos é exploratória com abordagem quanti-qualitativa, possibilitando o
levantamento das ações de gestão ambiental empreendidas pelas indústrias calçadistas de Campina GrandePB, permitindo maior compreensão da realidade vivenciada.
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A proposta versa sobre a análise da urbanização das cidades classificadas como centros sub-regionais na
rede urbana na porção Noroeste do estado do Ceará, região Nordeste do Brasil. Compreendemos que
novas centralidades e dinâmicas territoriais são geradas pela divisão territorial do trabalho e redefinem a
rede urbana funcional atribuindo novas funcionalidades às cidades submetidas à cidade média de Sobral.
O papel exercido pelo terciário (comércio e serviços) tem sido importante na dinâmica dessas cidades,
sobretudo, de Sobral que tem a primazia da dinâmica comercial da região. Contudo, outras cidades como
Crateús, Tianguá, Camocim, Itapipoca e Itapajé têm assumido novos papéis no contexto urbano-regional
contemporâneo. Essas mudanças podem ser constatadas pela expansão urbana e instalação de novas formas
de comércio a exemplo de supermercados, hipermercados, atacarejos, shopping centers, clínicas médicas e
Instituições de Ensino Superior que antes não estavam presentes nesse conjunto de cidades. Daí, justificamos
a relevância do estudo em foco no sentido de desvelar as novas configurações da rede urbana no Noroeste
cearense.A reflexão sobre a urbanização e o fenômeno urbano tornam-se fundamento essencial mediada pela
diferenciação espacial entre os lugares. Para analisar as diferenciações funcionais das cidades em foco e sua
relação hierárquica no contexto urbano-regional tomamos como referência, a pesquisa REGIC/IBGE (2018).
A abordagem qualitativa da pesquisa visa captar dinâmica urbana com a expansão das atividades terciárias
(comércio e serviços) e identificação das alterações no modo de vida e adequação às lógicas globais de
comércio e consumo.
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Cultura territorial e leituras da paisagem
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El escenario demográfico de la frontera luso-castellana:
una perspectiva temporal
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El espacio rayano se caracteriza por ser un territorio eminentemente rural. Las fracturas sociales, los déficits
en las infraestructuras y el aislamiento geográfico han marcado su identidad. En los últimos años, el cierre de
algunos servicios (como por ejemplo las oficinas bancarias) ha reflejado la adversa situación demográfica y
ha contribuido a la acumulación de desventajas. Para abordar el problema de la despoblación, desde la esfera
institucional se han puesto en marcha una serie de líneas de acción recogidas en informes como la “Estrategia
Nacional frente al Reto Demográfico”, la “Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo” o el “Plan de
Recuperación: 130 medidas ante el Reto Demográfico”. El objetivo de esta investigación es estudiar los
cambios demográficos que han tenido lugar en la franja luso-castellana, adoptando para ello una perspectiva
temporal, e identificar las zonas más afectadas por procesos de regresión poblacional y envejecimiento. Para
ello se realizará un análisis de las principales variables que permita obtener una visión de conjunto y conocer
la situación con la que este territorio se enfrentará a los retos de futuro, marcados por una lucha frente a la
despoblación y la vertebración regional. Asimismo, se contemplarán algunas de las iniciativas llevadas a cabo
para dinamizar estos espacios, ligadas especialmente al turismo.
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Busca-se, com o presente trabalho, analisar a contribuição de uma importante instituição do saber geográfico
do Nordeste brasileiro. Instituído pelo então Presidente da Província das Alagoas, José Bento da Cunha
Figueiredo Júnior, em 02 de dezembro de 1869, o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas – IHGAL, consiste
na terceira instituição da sua natureza implantada no território brasileiro, precedido apenas pelo Instituto
Histórico Brasileiro – IHGB (1838) e pelo Instituto Archeológico, Histórico e Geográfico Pernambucano –
IAHGP (1862). Inicialmente denominado de Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano – IAGA, seguindo
a proposta do seu congênere pernambucano, cumpriu papel basilar no que diz respeito a sistematização e
produção de conhecimentos sobre o território alagoano, especialmente do período que se estende da sua
fundação, ao advento da institucionalização do ensino universitário em Alagoas, na segunda metade do século
XX. Nesse interstício, o Instituto reuniu uma plêiade de intelectuais alagoanos, inicialmente com vinte seis
sócios fundadores, dentre os quais Olympio Euzébio de Arroxelas Galvão e Roberto Calheiros de Melo,
professores de geografia no Liceu Alagoano. A estes, juntaram-se outros a exemplo de Thomaz do Bonfim
Espíndola, igualmente professor da mesma instituição e principal referência da geografia alagoana naquele
período, admitido como sócio efetivo nos primeiros meses de 1870. As sementes lançadas nesse momento
far-se-iam sentir posteriormente, sobretudo na implantação do primeiro Curso de Geografia (Geografia e
História) da lendária Faculdade de Filosofia, em 1950, que possuía o seu quadro docente inicial composto
majoritariamente por integrantes do IHGAL e se fez beneficiar de um rico acervo de informações, geográficas,
históricas, antropológicas e sociológicas sobre o território alagoano.
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sobre o território Alagoano no Noroeste do Brasil
na segunda metade do século XIX

Renan Rubert Rosas Neto
Antônio Alfredo Teles de Carvalho
Universidade Federal de Alagoas (IGDEMA/UFAL)
Graduação/Doutorado
renan.neto@igdema.ufal.br
acarvalho@igdema.ufal.br

Os institutos históricos e geográficos estaduais e municipais, ainda estão por ser explorados pelos geógrafos
brasileiros. O Instituto Archeologico e Geographico Alagoano (IAGA), consiste na segunda instituição da sua
natureza implantada no território brasileiro, ainda no século XIX. Dentre as suas inúmeras contribuições
ao desenvolvimento dos conhecimentos geográficos do território alagoano, está a Revista do Instituto
Archeologico e Geographico Alagoano, que teve o seu primeiro número publicado em 1872. Nesse sentido,
buscamos na presente investigação, desvelar a importância basilar do referido periódico na difusão desses
conhecimentos sobre o referido território, mostrando a geografia produzida, mormente pelos autores da
então província das Alagoas do século XIX e início do século XX, a partir de análises e discussões acerca da
contribuição dos escritos publicados pelo referido veículo. Consonante com as proposições teóricas adotadas
(BERDOULAY, 1999; MACHADO, 2000; MORAES, 1991 e 2005; TENÓRIO, 2007; IHGAL, 2008a, 2008b;
SOUSA, 2008; CAMARGO, 2009; CARVALHO, 2015), a pesquisa foi realizada em três etapas: (a) pesquisa
bibliográfica sobre o tema e a trajetória do pensamento geográfico no Brasil; (b) visitas de reconhecimento do
acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas – IHGAL (atual denominação do IAGA); (c) pesquisa
documental e análise inicial dos dez primeiros números do periódico objeto de estudo publicados no século
XIX. Dessa forma, foi possível concluir que o Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano – IAGA, seguindo
a proposta do seu congênere pernambucano, cumpriu papel basilar no que diz respeito a sistematização e
produção de conhecimentos sobre o território alagoano, especialmente do período que se estende da sua
fundação, ao advento da institucionalização do ensino universitário em Alagoas, na segunda metade do século
XX.
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Na continuidade de estudos anteriores é nosso propósito, nesta etapa, classificar as cidades do Rio Grande do
Sul - RS/BR segundo o respetivo significado dos topônimos indígenas com o objetivo de descrever elementos
da paisagem original, dum estado, coabitada por diferentes povos originários (Guaranis, Caingangues,
Pampianos).A intensão é caracterizar, a partir da decifração dos topônimos, o tipo de paisagem habitada
relacionando-a com seus habitantes, particularizando por exemplo, Pampianos (nômades/ caçadores) e
Guaranis (coletores/ agricultores).
Toma-se como base, para este efeito, os mapas da hidrografia, relevo e cobertura vegetal original do estado
do Rio Grande do Sul - RS/BR. O mapa de distribuição dos topônimos, foi elaborado a partir da classificação
previamente feita e embasada em ensaio de classificação, anteriormente elaborada e devidamente testada
em estudos anteriores. Numa outra etapa avalia-se essa distribuição toponímica a partir da superposição do
mapa de uso atual da terra do estado do RS em relação aos habitats descritos pelos topônimos indígenas
buscando identificar e explicitar as condições paisagísticas que habitavam relativamente às transformações
evidenciadas nos atuais usos e possíveis permanências desses constituintes paisagísticos. Complementa esta
análise uma explicitação dos municípios que, porventura, tenham tido originalmente nomes indígenas e que,
no processo de ocupação territorial, foram substituídos, o que do ponto de vista do mapeamento atual indicia
uma ausência de tais denominações.
Os procedimentos cartográficos são realizados no software de licença livre QGis (versão Bialowieza 3.22.1),
desde a vetorização das bases ausentes até a composição dos mapas que expressam a distribuição dos
topônimos indígenas para os municípios do Rio Grande do Sul/BR. Os resultados estão expressos em um
conjunto de mapas vinculados aos aspectos naturais, a cobertura vegetal original e o mapa de uso atual da
terra para o RS, e, a análise das mudanças permanências, bem como exemplos de substituições de topônimos
indígenas por outras denominações no decorrer do processo histórico de formação do estado do Rio Grande
do Sul/BR.
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Fruindo a paisagem da região da raia, vastas são as informações que podemos retirar, e que encontraremos
presentes, de algum modo, nas realizações musicais nos territórios de fronteira. De uma influência recíproca,
ou não, percebemos numerosas relações e confluências nos elementos, nas práticas, nos usos e nos costumes
raianos. A sua fruição leva-nos a desfrutar da paisagem sonora e a compreensão das suas particularidades, dos
modos de vida das suas gentes, bem como das suas tradições. Seja do lado português, seja do lado espanhol,
existem similitudes no modo de fazer música que nos permitem aferir do intercâmbio aurido ao longo dos
séculos, bem como das semelhanças e influências que marcam a vida dos povos nos dois lados da fronteira.
Assim, de um e outro lado da fronteira, ocorrem modos de fazer música cujos detalhes merecem a nossa
atenção. O uso de idiofones e litofones levou-nos a olhar o uso da pedra e das conchas, mormente as
Conchas de Santiago, como algo que poderia ser estudado na região da raia. Encontramos no distrito de
Portalegre, em Arronches, uma forma particular de usar os seixos do rio como instrumento de percussão
na música tradicional, verificando ainda, que na comarca de Aliste em Espanha são usadas as conchas como
instrumento de percussão. Seja percutindo, seja deslizando a sua parte convexa, este objeto torna-se um
instrumento musical, tal como as pedras na localidade de Arronches. A finalidade desta prática musical
será a de acompanhar, com o som característico que deriva do entrechoque dos seixos entre os dedos, as
canções tradicionais desta região da raia. Do lado espanhol, também. Assim, e ao longo da nossa apresentação
mostraremos como nesta região de fronteira aparecem elementos diversos e inusuais, que transformam o
nosso olhar sobre os elementos materiais, geológicos, geográficos e culturais, em territórios de holografia
agreste e particular, constituindo-se elementos de uma identidade cultural e musical de relevo.
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Através desta comunicação queremos refletir sobre as experiências com o cinema (tanto na elaboração/
produção quanto na criação de pequenas mostras) em espaços que estamos chamando de ibéricos, mas
que vão para além da geografia física, expandindo-se, conceitualmente, para uma diáspora. Assim, espaços
em Cuba, Brasil (Amazônia, especialmente Maranhão) e o norte de Portugal têm servido como base para
nossas experimentações de produção e elaboração cinematográficas. Discutir territorialidade, continuidade
e reelaborações é uma de nossas propostas, dentro de uma perspectiva interseccional que integra assim
discussões mais amplas e que tangencial também temáticas como género, racialidade, políticas públicas, entre
outras.
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A literatura e o patrimônio encontram-se na cidade forjando novos espaços de sentido através do contato
em exposição com esculturas fotográficas de poetas, textos, poemas impressos no chão e (ou) em murais,
paredes, monumentos. Casas de poetas, patrimônios evocativos que celebram outras memórias, outras
sensibilidades. Se a literatura sempre foi um manancial para o imaginário da cidade e se o poeta, o escritor
guardara nas páginas escritas, os sentidos das ruas, dos nomes, dos lugares e a própria cidade celebrada ou
vivida está no livro, no poema, a obra contém a cidade. Na inflexão de uma outra manifestação, é a cidade quem
transforma em patrimônio autor e obra, agora é o poeta que está na página da cidade, lida e relida e sempre
em devir. As palavras auxiliam o percurso do passeio na cidade, com elas, as ruas sem saídas esguicham-se para
serem inclusas no espaço da memória. Poetas brincam com a imaginação. Quantas vezes a cidade emprestou
suas palavras-imagens ao poeta, e que agora através do monumento, a cidade contém a poesia e o vivido,
a ressonância dos sentidos que ecoam pelo espaço. O objetivo deste trabalho é investigar a relação entre
arte e patrimônio a partir das sensibilidades dos monumentos escultóricos que lembram e celebram poetas,
escritores e obras literárias. E como tais formas sensíveis do patrimônio transforma o espaço urbano, criando
outras significações, novos usos e outros valores? Buscamos colocar tal problema partindo da hipótese de
que a metrópole e seus espaços potenciais são hoje articuladores culturais, como espaço da visibilidade, da
novidade, do acontecimento e da sinergia criadora e inovadora na qual as artes integram-se no espaço. O
problema que buscamos elucidar consiste também em compreender como os sentidos advindo das artes
literárias e visuais articulam-se com o patrimônio e ressignificam os espaços urbanos e seus usos e sentidos
fazendo com que a escultura deixe de ser um “fantasma de pedra” para ser um ente afetivo.
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A pandemia da Covid-19, em curso em todo o mundo, tem afetado, de forma mais intensa, as populações
tradicionais. No caso do Brasil, país com mais de 213 milhões de pessoas (IBGE, 2021), as populações pobres
e tradicionais (rurais e urbanas) foram impactadas diretamente pela Covid-19, trazendo à luz a necessidade
de uma maior discussão sobre as condições de vulnerabilidades desses povos, dos seus territórios, a carência
de assistência social e de saúde, bem como a dependência econômica. Nessa perspectiva, no presente artigo
analisamos preliminarmente, os impactos da pandemia da Covid-19 nas territorialidades quilombolas de
Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco, município onde estão assentadas onze comunidades quilombolas
autodeclaradas e certificadas pela Fundação Cultural Palmares.

101
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Para iniciar essa discussão no que tange os estudos das plantas medicinais do Cerrado, com as potencialidades
e usos, é necessário compreender o que é o Bioma Cerrado, como é a sua formação, juntamente suas
transformações em decorrência do uso e ocupação de suas Terras. A discussão do Bioma Cerrado hoje é
latente, visto que está localizado em sua maior parte em áreas planas, no qual avança em áreas de explorações.
Além da relevância como um berço hídrico para o país e outros países que fazem fronteira com o Brasil.
Compreendendo as formações vegetativas do Bioma Cerrado, a ocupação e o uso da Terra ganha espaço nos
estudos aqui abordados, perpassando desde os primórdios com os povos originais da língua “Jê”, a invasão
portuguesa e a expansão de frentes de desbravamento de território, logo após esses processos, o Cerrado
torna-se casa para aqueles que foram escravizados, seja de povos originais, e/ou dos povos africanos que
fugiam da região litorânea para o interior do continente, permitindo assim a formação da cultura que hoje
conhecemos como Cerradeira.
A região do Cerrado goiano ganha espaço nesta discussão no momento da expansão ferroviária na década
de 1910, juntamente com os marcos da fundação de Goiânia em 1934, a criação de Brasília (DF) em 1950,
e os projetos de ocupação e tecnificação do campo com os projetos de desenvolvimento conhecidos
como “PROCEDER”, o programa Nipônico “PROJICA”, e a criação da EMBRAPA, assim alavancando as áreas
agricultáveis.
Seguindo o raciocínio de compreender o que é o Cerrado, seu uso e ocupação de terras, sua formação cultural,
a ocupação de áreas antes preservadas, e a urbanização do campo, alterando a cultura dos residentes, o
esquecimento das tradições, como exemplo, o uso das plantas medicinais, e a produção agroextrativista.
Em face de extinção massificada de espécies, tanto da fauna, e principalmente, flora em decorrência das
ações antrópicas, o que propicia a redução da biodiversidade, e a perda das potencialidades naturais, o
que extinga a urgência de desenvolver pesquisas que busque inventariar e quantificar o patrimônio natural
nacional que é o Bioma Cerrado, assim concomitantemente subsidiar o uso da biodiversidade como estratégia
de conversão que concilie conservação e desenvolvimento econômico, e social.
Estendendo a análise além das perdas pertinentes de vegetação nativa, o uso e a
Ocupação das Terras dentro da área estudada, outro ponto que chama atenção é a formação cultural do
município, principalmente no uso de plantas nativas com o objetivo medicinal, que busca alívio para os males
do corpo e do espírito através dos benzedeiros, raizeiros e pessoas que busca os meios populares e naturais
para inúmeros fins, assim criam uma linha do tempo que propicia compreender e reconhecer as memórias
cerradeiras.
Assim, este artigo justifica-se por tornar-se relevante responder como as ações de planejamento, legislação
e administração do território sob a ótica ambiental podendo ser auxiliadas por indicadores derivados ou
relacionados aos parâmetros. Salienta-se ainda que o local escolhido para pesquisa carece de informações desta
qualidade e vem passando por pressões antrópicas representadas particularmente pelo desflorestamento e
uso sem planejamento acarretando inúmeros impactos.
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Neste resumo apresenta-se o resultado inicial de um projeto, realizado, desenvolvido e testado por alunos do
curso de odontologia, do Centro Universitário Aparício Carvalho, localizado na cidade de Porto Velho-RO. O
aprendizado e sua constante prática é uma ferramenta importante na odontologia, aprender e ainda poder
ajudar alguém é ainda mais válido. Em Porto Velho, Rondônia, Brasil a realidade da higiene bucal em crianças
com os dentes cariados é alta, a educação preventiva é o principal método adequado na promoção da saúde
bucal, com grandes probabilidades de êxito. Envolver a criança e despertar seu interesse pela escovação
adequada, facilita a interação com os pais na hora da escovação. Foi diante deste fator, que surgiu o projeto
SORRISO SAUDÁVEL, além de alinhar o conhecimento adquirido na sala de aula, a prática estimula ainda mais
o aprendizado e contribui de forma simples, eficaz e sustentável com a prevenção a partir de casa e da escola.
O projeto busca interação com as crianças e com os pais, ensinando-os a realizarem a escovação de forma
adequada nas crianças, também são utilizados resíduos na construção de matérias pedagógicos como estimulo
ao aprendizado. A prevenção é a maneira mais econômica e menos desagradável de se cuidar da saúde bucal,
contribuindo também com a redução do “medo” que as crianças sentem quanto precisam ir ao dentista.
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O PhysicAL visa desenvolver um curso de aprendizagem dirigido a treinadores e pessoal técnico de apoio às
pessoas com deficiência com grandes necessidades de apoio, o que proporcionará aptidões e competências
desportivas e de inclusão, além de melhorar a saúde e o estilo de vida das pessoas com deficiência, integrando
e promovendo a atividade física na sua aprendizagem diária e experiência de formação. Os principais resultados
esperados são:
• Aumentar a proporção de PCD que ingressam na prática esportiva de forma naturalizada contexto.
• Constituir o projeto como uma referência europeia na área da consulta, formação, orientação e
desenvolvimento de propostas desportivas inclusivas.
• Atuar em parceria com os agentes impulsionadores de mudanças na diversidade e inclusão.
• Cumprir os direitos de inclusão e as metas de desenvolvimento sustentável para 2030.
• Eliminar os direitos ambientais, físicos e barreiras atitudinais na sociedade para a plena participação das
PCD.
• Aumente a figura de cuidados pessoais dos desportos.
• Incentive o participação desse grupo excluído e oferecer oportunidades de participação em um ambiente
não institucionalizado.
A parceria tem grande expertise voltada para pessoas com deficiência, e a ideia deste projeto é baseada em sua
experiência e em ouvir as famílias e os profissionais. A AVIVA e a APPC estão preparadas para enfrentar este
novo desafio, motivadas pelo objetivo final de que todas as pessoas com deficiência tenham mais participação,
melhor qualidade de vida e igualdade de oportunidades na sociedade.
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O papel do enfermeiro é decisivo para a qualidade dos cuidados.Para enfrentar estas crescentes responsabilidades
e exigências, este profissional deve conhecer novas dimensões para obter melhores resultados da qualidade
na assistência ao cliente e encontrar metas e objetivos, que passam por novas técnicas e pela análise reflexiva
ao sistema atual de saúde, oferecendo assim fundamentos lógicos, filosóficos e práticos para as mudanças
essenciais, baseadas nos valores da enfermagem e no papel central que ela assume no processo de prestação
de cuidados. A gestão estratégica remete-nos para a ênfase dado à abordagem das funções estratégicas, com
intuito de estabelecer o equilíbrio entre as ameaças do ambiente interno e externo, bem como a integração
de todos os serviços da organização, de forma que os objetivos aos quais a organização se propõe sejam
alcançados.

105

Painel 16.
Sociedade, conflito e território

106

O silenciamento escravo Prudêncio:
artifício narrativo de denúncia social e resistência negra

Marianna França Monteiro
Universidade de Coimbra
Doutoramento
marianna.franca.monteiro@gmail.com

O autor Machado de Assis representa na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas um grupo de escravos
marginalizados e silenciados pela sociedade brasileira do século XIX, no Rio de Janeiro, através do personagem
e escravo Prudêncio. Machado mostra as dinâmicas de poder dentro da aristocracia e a violência da
hierarquização contida no discurso da elite. O presente artigo analisa o silenciamento do personagem escravo
Prudêncio, descrito no capítulo XI – O Menino é Pai do Homem, do romance Memórias Póstumas de Brás
Cubas, como artifício narrativo de denúncia social e resistência negra.
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No Brasil, pela ação organizada e cada vez mais intensa dos povos indígenas, de suas organizações e a partir da
articulação de apoio nacional e internacional por parte destes povos, os processos de tensionamentos, na luta
pelo território, posicionam o Movimento Indígena como sujeito relevante no movimento anti-capital. Colocaos em pleno embate contra os retrocessos pretendidos pelos ruralistas e outros seguimentos que buscam
expropriar os bens naturais presentes nas terras indígenas. É na perspectiva extrativista, mormente na região
amazônica, embora não exclusivamente, que, sobre os territórios e sobre os povos indígenas, os processos de
violência e expropriação se abateram, desconsiderando ou invisibilizando suas existências. Neste cenário, por
vezes sem a devida e necessária reflexão por partes de Geógrafos e Geógrafas, o território indígena e visto
sem a distinção que o remete a uma diferencialidade e especificidade territorial. A relação destes povos com
estes territórios, são, em nossa leitura, o elemento fundamental para a compreensão de seus movimentos em
luta pela manutenção e recuperação destes territórios.
A exemplo do tekoha, palavra em guarani para definir território, este é compreendido e sentido como lugar
de produção, para assegurar a existência. Mas, para além, tekoha deriva de tekó, “modo de ser, modo de estar,
sistema, lei, cultura, norma, comportamento, condição, costume” (GUARANI, 2016. p. 12). E tekoha, vinculado
a este modo de ser, significa “lugar onde se é”. Esta múltipla dimensão do território marca a relação que um
grupo específico de Guarani e Kaiowá estabelece com um território específico. Ou seja, o lugar onde se é não
é qualquer lugar, mas aquele onde se estabeleceu, secularmente, laços materiais e imateriais que caracterizam
esta relação.
A partir deste viés, pode-se pensar na pluralidade de perspectivas territoriais, por conseguinte, na pluralidade
de formas de construir estes territórios e diferentes territorialidades.
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Ao considerar as preocupações e motivações impressas na paisagem urbana de Videira/SC, chamam a
atenção os monumentos localizados na Praça do Conhecimento, especialmente as estátuas dedicadas aos
colonizadores e aos povos originários. O município, localizado na Região da Guerra do Contestado, no
estado de Santa Catarina, recolonizado no pós-guerra por imigrantes alemães e italianos, tem sua área central
cortada pelo Rio do Peixe, ao lado do qual foi construída a Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande (EFSPRG)
no início do século XX. A ferrovia em questão se mostra como um dos principais motivos para a exploração
e expropriação de terras na década de 1910 ou para a apropriação capitalista do Contestado, culminando
com um conflito armado de mais de quatro anos de duração, ceifando milhares de vidas, e que se estende
simbolicamente até o presente.
Às margens da EFSPRG, estende-se em Videira, o Parque do Rio do Peixe, projeto arquitetônico e paisagístico
que planeja interligar todos os municípios cortados pelo referido Rio por meio de parques, praças e ciclovias.
A obra faraônica teve seu pontapé inicial em Videira, em 2012 – ano do centenário do início da Guerra d
Contestado -, com a aprovação do projeto executivo pela Prefeitura Municipal, e teve sua primeira etapa
inaugurada em março de 2014 - a Praça do Lazer, que substituiu a linha férrea na área de manobras dos trens,
localizada no Bairro Farroupilha. Desde então, as obras do parque se estenderam por aproximadamente 1,5
km com pista de caminhada, ciclovia, playgrounds, espaços de lazer, lanchonetes, cafés, lojas de artesanato,
adega e praças.
A última etapa construída, chamada de Praça do Conhecimento, está localizada no Bairro Centro, nas
proximidades da antiga ponte férrea. Segundo o projeto, uma Praça voltada à educação, à ciência e à história
de Videira. Situada entre dois símbolos históricos do crescimento econômico da cidade - frigorífico, berço da
Perdigão, hoje BRF e a antiga cantina (Vinícolas) - a praça fortalece a identidade cultural herdada dos povos
nativos indígenas e caboclos bem como os imigrantes italianos e alemães que fundaram a cidade.
Para dar conta de unir o conhecimento e a cultura herdada pelos povos que formaram o município, o projeto
da praça previu oito espaços: (1) um monumento, (2) uma homenagem aos imigrantes, (3) uma rosa dos
ventos, (4) brinquedos educativos, (5) um espaço poesia, (6) lanchonete, (7) local para educação ambiental e
(8) mirante. O projeto pode ser visto na Imagem 1.
Ainda segundo o projeto, seria criado um local de homenagem aos imigrantes. Em seu site, lê-se que “o
espaço simbolicamente dividido pelo espelho d’água, que representa o Rio do Peixe, homenageia na margem
esquerda os italianos que construíram a Vila de Perdizes e na margem direita os alemães que formaram a
Vila de Victória”. Daqui nasce a pergunta central desta pesquisa: se a recolonização alemã e italiana possui
100 anos, como podem os poderes públicos anularem a existência de grupo sociais que viviam na região
secularmente – indígenas com 10 mil anos e caboclos com 260 anos de territorialização?
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Criados em um contexto social e político que floresce com manifestações de valorização à cultura cabocla,
aos agentes sociais envolvidos no processo de contratação e criação dos monumentos cabe uma reflexão
aprofundada sobre a simbologia presente na Praça do Conhecimento. Aos militantes da cultura cabocla e
indígena e de todos os povos tradicionais retratados ou não em monumentos, cabe continuar a luta, a maior
destes tempos, contra o apagamento. Depois de relativa pressão dos movimentos sociais, fora incluído na
paisagem da Praça do Conhecimento, os grupos indígenas e caboclos.
Mesmo assim, previstos na etapa inicial, os monumentos aos colonizadores sintetizam a ideia da imagem
heroica calcada na história oficial local, em que o colonizador (branco e europeu) seria o responsável por
trazer o progresso ao sertão inóspito e inculto onde habitavam secularmente povos indígenas, caboclos e
quilombolas.
Os monumentos aos povos indígena e caboclo possuem diferenças significativas diante dos demais, pois os
monumentos e sua localização podem dar visibilidade às oposições e conflitos sociais, “seja marcando posição
de supremacia racial e social, seja porque traduzem a contestação de um grupo face a outro”.
Próximos ao monumento que representa um átomo, os colonizadores estão mais perto do futuro, enquanto
o indígena está fora do caminho, próximo ao Rio do Peixe, e o caboclo se esconde sob as árvores. Sozinhos,
caboclo e indígena negam simbolicamente sua vivência, uma vez que ambos, como povos tradicionais, têm seu
modo de vida fundamentado nas práticas coletivas.
Afinal, nunca, como agora, “houve necessidade de mais e mais saber competente, graças à ignorância a que nos
induzem os objetos que nos cercam e as ações de que não podemos escapar”.
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O presente trabalho analisa e aborda criticamente a interferência dos Estados Unidos da América e da OTAN
(Organização do Tratado do Atlântico Norte) na Guerra da Ucrânia, iniciada com a invasão russa no território
ucraniano. Objectiva-se por em relevo e sob críticas algumas “verdades” já cristalizadas pela media como
uma “guerra sem motivos” e a postura de alinhamento total da EU (União Europeia) às medidas e propostas
americanas de interferência no conflito, que basicamente resume-se a um conjunto de medidas restrições
financeiras e económicas ao governo e cidadãos russos, inclusive os residentes fora da Rússia. Mas, que mais
tem produzido a manutenção da guerra do que a construção da paz. Nota-se desde o primeiro momento um
olhar monocular da media americana e europeia sobre o caso, sem levantar todos os problemas e questões
que envolvem esse conflito, tais como, a expansão acelerada da OTAN no leste Europeu após a queda de
Berlim; a inclusão da Ucrânia na OTAN com implantação de bases da OTAN no seu território; situação interna
da Ucrânia, com rupturas políticas recentes, isto é, não é uma democracia consolidada e o protagonismo cada
vez maior de uma minoria armada antissemita e nazista, representada pelo Batalhão de Azov, que tem galgado
ser uma referência mundial de mobilização e activismo neonazista. Por outro lado, a baixa intensidade e
protagonismo, da Europa em termos diplomático, ficando a reboque das medidas americanas tem fomentado
uma equação problemática, pois pouco considera a real força bélica atómica que a Rússia é e os riscos que o
alastramento desse conflito tem em potencial de danos para toda a Europa.
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