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APRESENTAÇÃO 
 

A Semana de Geografia, realizada no Campus III da Universidade Estadual da Paraíba, 

é uma iniciativa do Centro Acadêmico de Geografia "Professor Milton Santos" com parceria 

entre alunos, ex-alunos, corpo docente, além das instâncias administrativas e pedagógicas do 

Curso de Licenciatura Plena em Geografia e do próprio Centro de Humanidades. 

A cada edição, a SEMAGEO vem sendo reformulada e enfatiza as principais 

tendências, estudos e discussões do pensamento geográfico brasileiro em múltiplas escalas, 

reforçando a missão de promover as atividades de ensino, pesquisa e extensão, alicerces de 

diferentes níveis da educação brasileira. Constitui-se enquanto espaço para acesso e 

divulgação de conhecimentos e saberes, além da troca de experiências e vivências entre 

agentes e sujeitos que constroem os caminhos, alternativas e compreensões da ciência 

geográfica, diante dos desafios, problemas e conflitos presentes nesse início de século. 

Apesar da ênfase na dimensão espacial da realidade, o evento proporciona o diálogo 

interdisciplinar e multidimensional, contando com a presença de estudantes, professores e 

pesquisadores de variados campos do conhecimento acadêmico, oriundos de diferentes 

instituições, áreas de atuação e formações científico-filosóficas. A proposta do evento parte da 

premissa de que o conhecimento é produzido enquanto processo conjunto, envolvendo 

diferentes ideias e pessoas, leituras da realidade, práticas e representações espaciais. 

Ao longo das sete edições passadas, a SEMAGEO reuniu e incentivou muitas pesquisas 

e muitos pesquisadores e pesquisadoras da Geografia, marcou presença e prestígio trazendo a 

tona talentos do próprio Campus, além de impulsionar a própria dinâmica do curso em termos 

quantitativos e qualitativos de divulgação científica e práxis cotidiana. 
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ESTUDOS INTEGRADOS DO MEIO 
AMBIENTE 

 

 

 

GT: 01 
 

 Luciene Vieira de Arruda

 (CH/UEPB) 

Belarmino Mariano Neto

 (CH/UEPB) 

 

 

A ideia é atrair trabalhos que estejam relacionados com as linhas de 

pesquisas sobre meio ambiente, ecossistemas e geossistemas. Os 

estudos integrados do meio ambiente podem ser na perspectiva do 

planejamento ambiental, urbano ou rural, bem como voltados para as 

práticas da educação ambiental. Pesquisas com um viés territorial, 

regional, cultural, paisagens e lugares estão dentro do nosso raio de 

interesse desde que ofereçam um abordagem integradora ao 

ambientalismo. 
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GT 01 – 001 – Estudos Integrados do Meio Ambiente 

 

SÉCULO XXI: A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS APLICADAS A ANÁLISE AMBIENTAL 

 

Marcos André Cardoso da SILVA
1
 

Monique de Araujo SOUSA
2
   

Bruno Santana da SILVA
3
 

 

Resumo 

 

O Sistema de Informações Geográficas tem seu enfoque na produção de informações de 

caráter espacial, social e econômico. Evoluiu com o decorrer do avanço tecnológico, principal 

contribuinte para transformar a SIG em ferramenta que auxilia na análise espacial e 

ambiental. O objetivo deste estudo encontra-se em analisar de forma sucinta, a importância da 

aplicação da SIG para análise ambiental no cenário atual. Esse trabalho foi estruturado 

metodologicamente em pesquisa bibliográfica e qualitativa. Os resultados preliminares estão 

direcionados nas técnicas e funções estabelecidas nos SIG‘s descritas de forma sucinta e 

teórica. Nesse contexto, sua aplicação vem sendo uma via bastante atuante na atualidade na 

esfera espacial e ambiental, devido ao rápido avanço e aperfeiçoamento, juntamente com o 

desenvolvimento tecnológico. Em suma, o trabalho com SIG‘s, faz com o que seja possível 

obter uma grande quantidade de dados espaciais e ambientais em um curto espaço de tempo. 

Sendo também posto como um sistema útil e auxiliador na interpretação dos dados, com 

ampla eficácia e maior rapidez na informação.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia; SIG; Análise Ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea trás consigo marcas e transformações de caráter espacial, 

social, econômico e principalmente o avanço da tecnologia, marcam essa sociedade moderna. 

Para chegar nesse cenário, o indivíduo passou por adaptações e aperfeiçoamento de técnicas 

que contribuíram na expansão de novos conhecimentos relacionando meio ambiente com 

tecnologia.   
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A utilização da tecnologia para fins de pesquisa e busca de alternativas que ajudem a 

minimizar danos causados ao meio ambiente, vem aos poucos ganhando espaço para 

realização de análise espacial e ambiental. Assim, a tecnologia surge como um mecanismo de 

estudo capaz de auxiliar na facilitação da compreensão em relação a modelagem do aspecto 

físico, social e econômico. Sendo base para analisar fatores que promovem problemas ao 

meio ambiente e a partir deste, organizar alternativas que contribuam para diminuir os efeitos 

de problemas ambientais.  Esses problemas foram aumentando com o passar do tempo, sendo 

à exploração cada vez mais intensa dos recursos naturais, um dos principais motivos. 

Essas explorações excessivas trouxeram consigo graves problemas que ainda  afetam 

significativamente o meio ambiente. Assim, o aperfeiçoamento e acessibilidade de 

tecnologias para geração, estudos de dados e informações espaciais, tem sido crescentes nas 

últimas décadas, tanto no seguimento público como no privado.  

Uma dessas tecnologias são os Sistemas de Informação Geográfica, definida segundo 

Câmara et. al (1996) como ―sistemas de informação construídos especialmente para 

armazenar, analisar e manipular dados geográficos, ou seja, dados que representam objetos e 

fenômenos em que a localização geográfica é uma característica inerente e indispensável para 

tratá-los‖. Além de ser responsáveis em expor informações necessárias que permitam ter 

conhecimento da situação de determinado problema ambiental. 

Para Dantas (1996 apud CRUZ; CAMPOS, 2015), os Sistemas de Implantação 

Geográficas (SIG) atuais podem ser considerados como ―um tipo de Sistema de Informação, 

que envolve de forma sistêmica e interativa Banco de Dados, Tecnologia e Pessoal, sendo 

capaz de realizar análises espaciais‖. Por essa razão, esse tipo de sistema é visto como 

capacitado em armazenar, manipular, visualizar e operar dados georeferenciados para a 

obtenção de novas informações, gerando grande importância pra era informática e uma 

ferramenta prática e precisa para diversos fins, inclusive análise espacial e ambiental. 

A modelagem de uma aplicação deste sistema em uma análise ambiental, visa segundo 

Leme e Oliveira (2015), ―o planejamento vai direcionar a quantidade, a qualidade, a 

velocidade e a natureza das trocas, ou seja, ele é um processo necessário para se definir os 

parâmetros com os quais irá se chegar à ação‖. Sendo no planejamento, as consequências de 

cada ação que devem ser previstas, em que o processo é composto por atividades sequenciais, 
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preocupados com o tempo, o espaço e claro, os objetivos a serem definidos para resultados 

com maior rapidez e precisão.  

Trabalhar com a implantação deste sistema em uma análise ambiental envolve uma 

ampla combinação de tecnologia, informações, planejamento e aplicação. Entre esses fatores, 

o de maior relevância encontra-se o planejamento, pois, será a partir deste que ocorrerá a 

elaboração de ações em forma estratégica, que venha possibilitar durante a execução dessa 

atividade o estabelecimento de um maior desempenho. Vale ressaltar, que para desenvolver 

algo nessa dimensão requer recursos como: dinheiro e mão de obra ou capacidade física, para 

poder seguir todos os procedimentos necessários e executar em seguida.  

A SIG possui uma importância relevante no que desrespeito ao meio ambiente. Uma 

vez que, esta pode ser utilizada para minimizar principalmente os grandes problemas 

ambientais prevalecentes atualmente e na análise espacial.  

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 Analisar de forma sucinta a aplicação do Sistema de Informações Geográfica na 

análise ambiental. 

 

Específicos 

 

 Mostrar a importância de utilizar a SIG para análise ambiental; 

 Apresentar brevemente uma descrição funcional da SIG diante a análise ambiental. 

 

METODOLOGIA 

O presente artigo para sua organização realizamos leituras em livros, sites, blogs, PDF‘s 

e entre outras fontes para podemos dar um melhor embasamento teórico. Em seguida, 

adotamos como embasamento teórico os autores de maior relevância para fundamentar a 

pesquisa.  
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O método utilizado foi apenas de cunho bibliográfico, atribuído em uma pesquisa em 

específico qualitativa, tendo em vista que se encaixa nesse método devido não apresentamos 

informações relevantes com um maior aprofundamento. Logo, consideramos qualitativa por 

segundo MINAYO (2001) ―[...]trabalhar com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis‖. 

Assim, mais se adapta a este estudo.    

Contamos como referencia principal para nossa pesquisa os autores Leme e Oliveira 

(2015) que retratam a questão da importância da utilização de SIG e Geoprocessamento na 

análise ambiental, Ramirez (2004); Silva e Souza (1987) por trabalharem com a questão de 

planejamento ambiental. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Com a introdução da SIG para análise ambiental, vem sendo visto segundo Navarro e 

Fillipini (2012) como ―utilização das ferramentas de Informação Geográfica no 

desenvolvimento e monitoramento de projetos e políticas ambientais‖. Sendo um fator de 

contribuição para a construção de uma nova plataforma de diagnósticos, consequentemente, o 

acompanhamento técnico e, portanto, a previsão de impactos no meio ambiente em que foi 

analisado. 

 Com isso, a necessidade de qualidade e eficiência como base em projetos 

socioambientais, o Instituto Ambiente em Foco criou no ano de 2009 um pioneiro e inovador 

espaço de discussão sobre a aplicação dos SIG's na área ambiental. Assim, ao longo de três 

edições, cumpriu com muito sucesso a missão de difundir a informação de qualidade dentro 

dessa temática que se propôs, e proporcionou, além da troca de experiências, a concretização 

de parcerias e negócios entre empresas, Estados, terceiros setores e academia, na perspectiva 

de aplicar essa ferramenta como auxilio na análise espacial e ambiental. Nesse sentido, um 

dos fatores que contribuíram para esse interesse de diferentes grupos e setores, pelo fato de 

que, 

O SIG evolui muito nos últimos anos, principalmente com a facilidade que 

as ferramentas da Google vieram oferecer. Com isto, democratizou e 
potencializou as informações geográficas para que pessoas com 
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conhecimentos técnicos em outras áreas e não em SIG, possam usufruir 
destes recursos (NAVARRO; FILLIPINI, 2012, p. 1).  
 

 Com isso, Teixeira (2012) reforça que ―o SIG e suas ferramentas servem de ligação 

entre a realidade que medimos e observamos em campo e as teorias da conservação‖. Nessa 

perspectiva, é possível que seja esse sistema utilizado como uma ponte de ligação em busca 

de alternativas que venham contribuir na diminuição de problemas que afetam o meio 

ambiente, para que possa ocorrer a preservação desse espaço, para não comprometer a vida 

futuro da espécie humana. 

 

SISTEMAS DE IMPLANTAÇÃO GEOGRÁFICA: ANÁLISE AMBIENTAL 

 

Para trabalhar com planejamento ou gerenciamento ambiental, requer conhecimento 

apoiado no Sistema de Informações Geográficas, para que seja feito um bom diagnóstico na 

área de interesse. Assim, estará inciso nessa ação a caracterização fisiográfica, biológica e 

humana do local ou região, bem como as inter-relações entre esses fatores, possibilitando 

desse modo, a compreensão de sua dinâmica e aplicação.  

É grande a quantidade de informações necessárias para se chegar a um diagnóstico 

ambiental. Sendo difícil sua manipulação, quando não se dispuser de um sistema organizado 

e, preferencialmente, informatizado, que auxilie nessa tarefa, consequentemente afeta as 

informações que podem ser geradas com a análise. 

O SIG é mais do que uma simples coleção de dados, hardware e software. Esse sistema 

envolve, um conjunto de indivíduos e instituições, e sua implantação deve ser considerada de 

acordo com os papéis daqueles que trabalham com o SIG. Desse modo, o desenvolvimento 

desse sistema, como de qualquer sistema de informações, existe uma série de atividades que 

necessitam ser planejadas, coordenadas e disciplinadas com a adoção de uma metodologia.  

Surge então, nesse cenário a tecnologia, para fazer com o que esse sistema possa ser 

aplicado a diversas áreas que têm em comum o interesse por objetos do mundo real, 

localização e distribuição espacial. Estas áreas, de modo geral, são caracterizadas: 

Pela atuação do homem sobre o meio físico, como por exemplo: agricultura, 

urbanismo, transporte, saúde pública, engenharia civil, turismo, geografia, 

engenharia florestal, engenharia ambiental, engenharia de minas, 
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levantamentos censitários, geologia, hidrologia e outras‖ (RAMIREZ, 1994, 
p. 110). 
 

Esses sistemas, tem um aspecto que facilita sua execução em atividades dependentes de 

planejamento como a exemplo, realização de análises, gerenciamento de informações obtidas 

a partir dessas análises e o monitoriamento, sobretudo quanto à manipulação dos dados 

gráficos e não gráficos. Esses dados são, 

[...]associados a fenômenos do mundo real em relação aos quais se 

privilegiam, para fins de análise, seus atributos de localização e extensão 
sobre uma representação gráfica. Os dados não gráficos são dados que 

privilegiam as características temáticas dos fenômenos do mundo real de 

forma a permitir sua identificação, classificação e o estabelecimento de 
relações relevantes. Estes últimos são caracterizados como dados 

alfanuméricos normalmente associados à tecnologia de Banco de Dados 

(SOUZA et. al, 1993 apud STRAUCH;SOUZA , 1986, p. 110-111) 
 

A utilização desses dados dependeram basicamente do que se pretenderá analisar, para 

que seja possível extrair informações que ajudaram a compreender o fenômeno em análise 

seja ambiental e/ou espacial.  

Para Najar e Marques (1998) a fase de análise tem por principal objetivo ―avaliar a 

organização que pretende absorver a tecnologia, estudar a área de aplicação e investigar as 

necessidades do usuário‖. Assim, SIG se baseia no princípio da análise desde fatores 

ambientais como espacial, mas sempre com a base contextual incluso para fundamentar as 

informações apontadas após o estudo realizado e com determinada objetividade.  

Entre muitas discussões sobre a funcionalidade do SIG está muito atribuída segundo 

Berton e Fernandes (2005), como uma ―atuação condicionada a uma série de restrições 

ambientais de natureza econômica, social, política, cultural, tecnológica [...] atuação de uma 

organização que configura esse ambiente, seja em nível local, nacional ou global‖. Desse 

modo, permite-se observar que sua função não se restringe em apenas um nível, dependendo 

apenas do que se pretende analisar fazendo com que melhor esclareça as informações geradas 

quando tem a utilização do SIG.  

A partir deste conceito de aplicação do SIG, e plausível destacar que a análise do 

ambiente representa um relevante importância para observar tendências e mudanças 

ambientais. Nesse sentido, os resultados obtidos terão como fundamento saber com precisão 
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locais para monitoriamento e contribuindo para o planejamento de alternativas que possam 

minimizar os riscos e ameaças ambientais naquele determinado espaço analisado.   

 

RESULTADOS E DISCURSSÕES 

 

Desde sua concepção inicial, mais simplista e voltada para o projeto e construção de 

mapas, o SIG têm incorporado uma crescente variedade de funções. Em especial, apresentam 

mecanismos sofisticados para manipulação e análise espacial de dados, permitindo uma 

visualização bem mais intuitiva dos dados do que a obtida através de relatórios e gráficos 

convencionais. 

O Sistema de Implantação Geográfica apresenta uma relação dentre diversas áreas de 

aplicação. Essa relação apresenta-se bem definida a exemplificação da ocupação humana.  

Com isso, Cruz e Campo (2000) afirmam que o ‗planejamento e supervisão de limpeza 

urbana‘ são exemplos de atuação desse sistema, como também análise quanto ao uso da terra, 

recursos naturais, atividades econômicas e o meio ambiente. É apresentar alternativas que 

ajudem na preservação, principalmente ambiental, tais como controle de queimadas; estudos 

de modificações climáticas; acompanhamento de emissão e ação de poluentes; gerenciamento 

florestal de desmatamento e reflorestamento. Sendo ações que podem ser monitoradas e 

executadas com auxílio das informações necessárias para quaisquer atividades que seja 

aplicada. Assim,  

Os Sistemas de Informações Geográficas transformaram o modo de se 
trabalhar com a análise espacial, aumentando a flexibilidade e possibilitando 

expressões de ideias e formas que antes eram muito trabalhosas ou 

‗impossíveis‘ de se fazer (SERQUEIRA; SANTOS, 2003, p. 2). 
 

As análises espaciais, tem como princípio a resolução de problemas desde questões 

ambientais, principalmente se o responsavél pela utilização do SIG puder sintetizar e exibir 

dados espaciais coletados e realizar a combinação de múltiplos temas em busca da maiores 

informações precisas para o entendimento das relações espaciais existentes no local do 

monitoriamento. 

A análise ambiental deve ser um processo ininterrupto, com uma noção de integradora 

de ambiente, para que possibilite resultados com precisão significativa diante o que estar 
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sendo analisado. Cabe ressaltar que, necessita quando trabalha com sistemas dessa natureza 

obter uma,  

[...] visão sintética da realidade que nos cerca, visão esta que admite as mais 

diferentes escalas e que pode ser decomposta para aquisição de 

conhecimento. ―De um ponto de vista geográfico limitante e pragmático, um 
ambiente nada mais é senão uma parcela da superfície terrestre em condições 

ainda dominantemente naturais ou transformadas, em diferentes níveis, pelo 

homem‖ (SILVA; SOUZA, 1988, p. 16) 
 

 Então, esse ambiente tem consequentemente situações que podem apresentar problemas 

em uma visão ambiental e espacial. Assim, quando ocorre à análise ambiental de forma 

eficiente, faz com que identifique e promova alternativas que venha diminuir o processo de 

degradação daquele local, como por exemplo, na construção indevida de bacias hídricas, 

exploração do solo para fins diversos que variam da agricultura ao desmatamento de áreas 

florestais e entre outros problemas. Por essa razão, a aplicação do SIG vem se tornando 

crescente deste recurso, pelo fato de se mostrarem precisos, eficazes e indispensáveis quando 

posto para análise ambiental e espacial. Nesse seguimento, 

Sua importância tem crescido na mesma proporção da conscientização 

progressiva quanto aos problemas relativos à conservação e uso adequado do 

potencial ambiental em proveito do homem. A análise ambiental tende a 
erigir-se em utilíssimo instrumento de investigação interdisciplinar (SILVA; 

SOUZA, 1988, p. 16). 

Com a descoberta dessa tecnologia eficaz que é o Sistema de Informação Geográfica, 

facilitou-se a interação de um grande volume de dados geográficos e alfanuméricos 

correlacionados com uma grande rapidez e eficiência.  

A partir desse contexto, o gerenciamento de informações vincula-se diretamente ao 

avanço tecnológico, principal contribuinte na ampliação desse sistema para análise de caráter 

espacial e ambiental. Assim, o Sistema de Informação Geográfica tem sua importância sob 

diversos aspectos, com vinculo desde ao planejamento regional (monitoramento de projetos e 

políticas ambientais), agricultura, ecologia e como também espacial e ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Sistema de Informação Geográfica possui características relativamente 

multidisciplinar, que trabalha com diversas áreas de aplicação, principalemente ambiental e 
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espacial, o que reúne uma variedade de usuários. Essa tecnologia passa por aperfeiçoamento 

constantemente, segue o ritmo evolutivo tecnológico com base no cenário atual. Então, para o 

desenvolvimento de sistema como este, não será muito adequado se não forem levado em 

consideração os aspectos sociotécnicos.  

Graças à facilidade de análise, precisão e rapidez na apresentação dos dados e 

informações, é possível o trabalho com a análise de dados geo-referenciados de manipulação 

simples e capaz de produzir informações que auxiliam na busca por alternativas para 

resolução de questões problemáticas. 

Com base na visão geográfica, esse sistema é capaz de facilitar à visualização, 

armazenamento de informações em um curto espaço de tempo e exploração dos dados 

gerados, por ser um sistema automático que codifica, gerencia e analisa dados espaciais. 

Considerando a importância dos dados geográficos e da necessidade de manipulá-los 

com maior facilidade, o SIG tem um encaixe significante para essa área do conhecimento, 

além de outros objetivos como encontra-se associado a possibilidade de realização de análises 

que promovam o desenvolvimento de estudos na área de transporte, meio ambiente e espaço 

urbano sob forma de análise ambiental e espacial. 

Junto com o avanço da computação, a geotecnologia vem proporcionando diversas 

ferramentas voltadas ao monitoramento de recursos naturais, meio ambiente, infraestrutura, 

urbanização e entre outros que capazes de responder a esses questionamentos quando ocorre 

em um espaço de tempo muito inferior do que aquele necessário antes do agravamento do 

problema.  

A implantação do Sistema de Informações Geográficas tem consigo uma relevante 

importância em análise ambiental e espacial, por se tratar de uma sistemática capaz de 

facilitar e envolver um amplo contraste de informações e evidências do nível de determinado 

problema. Assim, o SIG transforma o modo de se trabalhar especialmente em análise 

ambiental e espacial, o que se extrai desse sistema uma flexibilização na expressão de ideias e 

formas que antes deste sistema, obter dados dessa natureza essa bastante trabalhoso ou até 

mesmo impossível de realizá-los com a limitada obtenção de dados recolhidos para poder 

analisá-los.  
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GT 01 – 002 – Estudos Integrados do Meio Ambiente 
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5
 

Resumo 

 

A atividade de carcinicultura é mais uma modalidade comercial de exploração do camarão, 

um pequeno crustáceo muito valorizado no mundo todo. No entanto, os problemas referentes 

aos impactos no meio ambiente vêm se multiplicando paulatinamente, especialmente quando 

tal atividade é implantada em recursos fluviais. Este é o caso da atividade carcinicultora na 

bacia do Rio Mamanguape, no estado da Paraíba, que se iniciou nas áreas flúvio-marinhas e 

vem penetrando rio acima até o município de Mulungu, que dista aproximadamente 100 km 

do litoral norte paraibano. Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar a implantação da 

atividade de carcinicultura na planície fluvial do rio Mamanguape em Mulungu, à luz da 

legislação vigente e avaliar os seus aspectos positivos e negativos sobre a sociedade local e a 

natureza. Avaliamos, inicialmente, a vasta bibliografia existente sobre o assunto bem como a 

legislação para compreender o desenvolvimento da citada atividade. Estudos anteriores sobre 

esta atividade em águas fluviais já constataram índices de poluição por causa do lançamento 

de efluentes sem tratamento sobre o recurso hídrico, da retirada da mata ciliar, do aumento da 

erosão, da salinização do solo, da redução de áreas de proteção ambiental além da expulsão de 

atividades ocorridas anteriormente nestes espaços. É inegável que o cultivo de camarão pode 

ser uma alternativa para o desenvolvimento social, desde que seja planejado de maneira 

sustentável e obedeça à legislação vigente. Caso contrário, pode gerar diversos impactos 

sociais e ambientais, que poderá atingir toda a bacia hidrográfica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Carcinicultura; meio ambiente; bacia hidrográfica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A atividade de carcinicultura (criação de camarão em viveiros de água doce ou salgada) 

tem se expandido significantemente em todo mundo, impulsionada principalmente pelas 
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novas tecnologias. Tais tecnologias permitem triplicar a produção de camarão aumentando a 

rentabilidade dos empreendimentos, com a prática do policultivo, que consiste na criação de 

duas ou mais espécies aquáticas em um mesmo viveiro proporcionando um aumento da 

produtividade e rentabilidade dos empreendimentos aquícolas (VALENTI, 2002) Trata-se de 

uma prática que vem crescendo muito devido a viabilidade econômica, que é bastante 

rentável, e as dificuldades na pesca oceânica, marcada pelo declínio do estoque pesqueiro 

natural (VALENTI, 2002). 

No Brasil a carcinicultura se desenvolveu a partir da década de 70. O clima favorável e 

o domínio de tecnologias para a produção do camarão, entre outros fatores, contribuíram para 

o crescimento desta atividade, possibilitando assim que o Brasil ocupasse a 6ª posição, como 

produtor de camarão no mercado mundial, em 2011. Neste ranking, a região nordeste 

brasileira é a maior produtora, responsável por um percentual de 94% dos camarões 

produzidos no país. Dentre os fatores que contribuíram para tal produção, estão as condições 

geográficas, hidrológicas, topográficas, como também o pioneirismo dessa região no 

desenvolvimento de tecnologias para a implantação e desenvolvimento da carcinicultura 

(RIBEIRO et al., 2014). 

Apesar dos vários fatores que favoreceram a produção da carcinicultura nacional, 

devem-se levar em consideração os impactos ambientais e sociais que o mau gerenciamento 

desta atividade pode causar ao ambiente, sendo que ao mesmo tempo que produz alimento 

também causa impactos ao meio ambiente, principalmente pelas descargas de efluentes nos 

ambientes aquáticos (HENRY-SILVA; CAMARGO, 2008). 

Segundo Tancredo (2011, P. 2) ―os impactos ambientais são um conjunto de atividades 

feitas pelo homem, que geram alterações no meio físico, biológico e socioeconômico‖. Os 

impactos advindos da carcinicultura se tornam mais agravantes quando a atividade passa a ser 

implantada em recursos fluviais. Este é o caso da atividade carcinicultora na bacia do Rio 

Mamanguape, no estado da Paraíba, que se iniciou nas áreas flúvio-marinhas e vem 

penetrando rio acima até o município de Mulungu, que dista aproximadamente 100 km do 

litoral norte paraibano.  
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OBJETIVO 

 

Analisar a implantação da atividade de carcinicultura na planície fluvial do rio 

Mamanguape, no município de Mulungu/PB, à luz da legislação vigente e avaliar os seus 

aspectos positivos e negativos sobre a sociedade local e a natureza. 

 

METODOLOGIA   

 

Dada a condição preliminar, a presente pesquisa é puramente bibliográfica, a partir da 

leitura e análise da vasta bibliografia existente sobre o assunto bem como da legislação 

vigente, para compreender o desenvolvimento da citada atividade e seus impactos sobre a área 

escolhida para o estudo.    

A pesquisa se deu a partir de levantamento bibliográfico em bibliotecas e em sites de 

artigos científicos; pesquisa documental em órgãos públicos (prefeitura Municipal de 

Mulungu, EMPAER e outras); Utilizamos o sistema de Georreferenciamento QGIS e o 

Aplicativo google earth para georreferenciar a área de estudo e produzir os mapas. 

            

CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA ÁREA DA PESQUISA   

 

O Município de Mulungu-PB se localiza na região imediata de João Pessoa e 

intermediaria de Guarabira, dista 92 Km da capital paraibana e sua população é de 9.469 

habitantes, segundo o último Censo Populacional, realizado em 2010 (IBGE, 2019). O mesmo 

é banhado pelo Rio Mamanguape em toda a sua extensão de oeste a leste. 

―O Município de Mulungu está localizado na Mesorregião do Agreste Paraibano e 

Microrregião de Guarabira, mais especificamente, na depressão sub-litorânea, a uma 

altitude de 99 m (Figura 1). Suas coordenadas geográficas são: 7º1‘20‖ latitude Sul e 

35º27‘43‖longitude Oeste, fazendo fronteira com os seguintes municípios: ao norte 

Alagoinha e Guarabira; a leste, Araçagi e Marí; ao sul, Caldas Brandão e Gurinhém; 

e a oeste, Alagoa Grande. Sua extensão territorial é de 192,21 Km² ‖ (BARBOSA, 

2010, P. 16).  
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          Figura 1.  Mapa de localização do município de Mulungu-PB.  Fonte: Adaptado do site: ibge.gov.br. 

 

Mulungu é drenado pela Bacia do Rio Mamanguape (Figura 2), que drena mais de 30 

municípios e ocupa uma área de 3.522,69 km2, inserida nas mesorregiões da Zona da Mata e 

Agreste Paraibano (Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, 2006), e beneficia 

aproximadamente 500 mil habitantes (IBGE 2007).  
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Figura 2.  Mapa de localização da bacia do Mamanguape e Municípios Fonte: Adaptado do site: ibge.gov.br. 

 

Historicamente, o município de Mulungu/PB, desde sua emancipação, em 27 de 

setembro de 1959, sempre teve sua base econômica estabelecida na agricultura de subsistência 

e na produção comercial de algodão, beneficiado pelo grupo Soares de Oliveira; cana de 

açúcar (com destaque para os pequenos engenhos na produção de Cachaça); além da pecuária 

(criação de gado de corte e caprinos).  

A comercialização da maioria dos produtos de Mulungu é centralizada no Mercado 

Público Municipal, que abastece a feira livre. Complementam a economia do município as 

empresas ceramistas, com produção de tijolos e telhas comercializadas pelas empresas: 

Cerâmica Jardim, Maria Macedo, Santa Barbara e Poço de Pau.   
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UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A CARCINICULTURA 

 

A atividade de produção da Carcinicultura tem se expandido significantemente em todo 

o mundo, favorecida por vários fatores que impulsionam o crescimento desta atividade, como 

por exemplo: a demanda crescente do mercado ocasionada pelo declínio nos estoques 

pesqueiros; o emprego de novas tecnologias, que permite triplicar a produção aumentando a 

rentabilidade dos empreendimentos; com a prática do policultivo, que consiste na criação de  

duas ou mais espécies aquáticas em um mesmo viveiro proporcionando um aumento da 

produtividade aquícola; e pela viabilidade econômica, que é e bastante rentável (VALENTI, 

2002). 

Segundo Natori et al., (2011) apesar da carcinicultura  se iniciar durante o século XV no 

sudoeste asiático, foi apenas no século XX que se iniciou a produção em escala de pós-larvas, 

graças  ao técnico Motosaku Fujinaga, do Japão,  responsável pela primeira desova em 

laboratório da espécie Penaeus japonicus, impulsionando a carcinicultura mundial. 

Os países asiáticos, liderados pela China, são responsáveis por cerca de 90 % de todo o 

camarão produzido no mundo, no ano de 2006. O Brasil, no mesmo ano supra citado, tinha 

uma produção de  65 mil toneladas e ocupava a sétima posição entre as 50 nações produtoras 

de camarão, exportando para vários países (NATORI et al., 2011). 

 A carcinicultura no Brasil se iniciou na década de 70, a partir de testes para a produção 

de diferentes espécies de camarão na Ilha de Itamaracá, realizadas pela Ralston-Purina, em 

conjunto com pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Na mesma 

década (1978) o governo do Rio Grande do Norte criou o projeto ―Camarão‖ visando estudar 

a viabilidade do cultivo de camarão em salinas para combater o alto índice de desemprego 

ocasionado pela crise nas salinas do estado (FROTA, 2005). Ao mesmo tempo, o estado de 

Santa Catarina desenvolveu tecnologia para produção de pós-larvas em laboratório (NATORI 

et al., 2011). 
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CARCINICULTURA NA PLANÍCIE FLUVIAL DO RIO MAMANGUAPE, NO 

MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB  

 

Acompanhando uma perspectiva nacional, o crescimento da atividade da carcinicultura 

no município de Mulungu teve um crescimento considerável nos últimos três anos, passando 

de 01 fazenda, no ano de 2017, para mais de 10, no ano de 2019, sendo a maioria localizada 

às margens do Rio Mamanguape, como mostra a figura 3. 

 

 

Figura 3.  Mapa de localização dos pontos de carcinicultura no Município de Mulunu/PB.  

Fonte: adaptado do aplicativo Google Earth. 

 

 Fazendo o levantamento de dados das fazendas de produção da carnicicultura no 

município de Mulungu/PB, constatou-se que a maioria destes não estão legalizados junto aos 

órgão competentes. Devido a esse dado surge uma preocupação maior: a falta de fiscalização 

ou fiscalização deficitaria, por parte dos órgãos publicos. Dessa forma, a atividade levanta 

uma preocupação ainda maior com relação ao seu manejo correto, sob pena de causar 

impactos ao meio ambiente. 
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ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA ATIVIDADE DE CARCINICULTURA 

SOBRE A POPULAÇÃO DE MULUNGU/PB E A NATUREZA 

 

São pontos negativos da produção de carcinicultura os impactos socioambientais, tais 

como: Aumento da erosão da temperatura e evaporação, perda da biodiversidade, impacto 

visual, contaminação de corpos hídricos, mudanças fisioquímicas e bacteriológicas da água, 

maior suscetibilidade do camarão a doenças, e conflito com outros usos, como o turismo 

(TANCREDO et al., 2011).  

Para os autores supracitados, as águas oriundas dos cultivos têm alta concentração de 

material orgânico em suspensão e nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo, resultado 

basicamente dos restos de alimentos fornecidos aos camarões (ração), excreção, fito plâncton 

e fertilizantes, que geram um potencial para a eutrofização das águas costeiras. 

Segundo Freitas et al (2008) a escolha de locais impróprios, junto ao manejo 

inadequado, também aumenta o potencial poluidor desta atividade, uma vez que o aporte 

excessivo de matéria orgânica (MO) em locais de baixa hidrodinâmica pode ultrapassar sua 

capacidade de mineralização, que tenderá a se acumular no sedimento. 

Os aspectos positivos oriundos da produção carcicnicultora se referem à geração de 

renda, a criação de postos de trabalho, contribuição para desenvolvimento social e 

melhoramento da qualidade de vida da população local, como também contribui para redução 

da desigualdade social e diminuição do êxodo rural (TANCREDO et al., 2011). 

 

A CARCINICULTURA E SUA LEGISLAÇÃO 

  

A legislação ambiental vem, ao longo dos tempos, sofrendo várias alterações. Desde a 

primeira lei criada (Lei nº 4.771/65), que instituiu o Código Florestal, várias outras leis, 

decretos e resoluções foram criados para regulamentar as atividades que causam impactos 

ambientais oriundos da carcinicultura. No entanto, a primeira lei que trata sobre o assunto no 

Brasil foi a Resolução CONAMA n° 312/02, de 10/10/02, que regularizou o licenciamento 

ambiental dos empreendimentos de carcinicultura na zona costeira (TANCREDO, et al. 

2011).  
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Por determinação do CONAMA os projetos de carnicicultura devem obedecer aos 

critérios estabelecidos pelos órgãos de licenciamento observando as medidas para o 

tratamento e controle dos efluentes, utilizando bacias para a sedimentação e reuso das aguas, 

conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 1. Normas estabelecidas pela Resolução CONAMA, nº 312/02 sobre a carcinicultura. 

 

Fonte: Ribeiro et al. (2014). 

 

Nesse contexto, todas as atividades da carcinicultura em território nacional devem 

seguir as normas acima citadas, para prevenção de eventuais impactos ambientais, desde a 

instalação até a operação do empreendimento (TANCREDO et al. 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo referente à implantação da atividade de carcinicultura na planície 

fluvial do rio Mamanguape em Mulungu, permitiu chegarmos às seguintes considerações: 

- Embora a atividade de carcinicultura em Mulungu esteja em seu início, já é possível 

constatar que os responsáveis não estão seguindo as leis pertinentes, pois já existem indícios 

poluentes sobre as águas do rio Mamanguape e a população já começa a sentir as mudanças 

sobre tais águas, afirmando mau cheiro e mudança na cor da água, o que confirma a 

descaracterização na qualidade e nas características naturais da água; 
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- É inegável que o cultivo de camarão pode ser uma alternativa para o desenvolvimento 

social, desde que seja planejado de maneira sustentável e obedeça à legislação vigente. Caso 

contrário, pode gerar diversos impactos sociais e ambientais, que poderá atingir toda a bacia 

hidrográfica. 
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GT 01 – 003 – Estudos Integrados do Meio Ambiente 

 
IMPACTOS AMBIENTAIS EM TERRITÓRIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO CURIMATAÚ 
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8
 

Resumo 

 

O artigo aborda questões sobre os impactos ambientais identificados em algumas áreas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Curimataú. Tal análise se constitui parte da pesquisa denominada 

―Cartografias Territoriais da Bacia Hidrográfica do Rio Curimataú na Paraíba e Rio Grande 

do Norte – Nordeste do Brasil‖. O objetivo deste trabalho é identificar os principais impactos 

ambientais e seus possíveis danos ao rio Curimataú. Metodologicamente foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica, trabalho de campo e análise geográfica da área. Autores como: 

Campos (2015); Oliveira (2016); Oliveira Filho (2013); Sánchez (2008) foram utilizados para 

uma maior compreensão do assunto. Impacto Ambiental é qualquer interferência no meio 

ambiente, que altere os seus aspectos naturais. São bastante comuns, pois são causados pelas 

atividades humanas, tais como: desmatamento, queimadas, lixo, poluição, atividades 

industriais, exploração excessiva dos recursos naturais, agropecuária, entre outros. Os 

impactos ambientais podem afetar qualquer área, a exemplo do rio Curimataú, que sofre com 

a poluição, desmatamento da mata ciliar, assoreamento, agropecuária, entre outros. Tais 

atividades humanas contribuem para uma disponibilidade cada vez menor de água em boas 

condições, pois, trata-se de uma área semiárida, onde as precipitações não são em grandes 

volumes. Portanto, alguns impactos ambientais estão presentes na bacia hidrográfica do rio 

Curimataú, afetando a qualidade e disponibilidade de suas águas, como também a vida das 

pessoas que a utilizam. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Impacto; Ambiente; Curimataú. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O impacto ambiental é fruto das ações humanas. Para Sánchez (2008, p. 42) ―é qualquer 

alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais 
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provocada por ação humana‖. São muito comuns atualmente, pois se constitui na principal 

atividade, em busca de retornos financeiros, ou seja, os impactos ocorrem, porque os homens 

buscam cada vez mais, o lucro. Não se importam com os danos causados ao ambiente. 

Este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Estadual da Paraíba, denominada de 

―Cartografias Territoriais da Bacia Hidrográfica do Rio Curimataú na Paraíba e Rio Grande 

do Norte – Nordeste do Brasil. O objetivo deste trabalho é identificar os principais impactos 

ambientais encontrados em alguns trechos da bacia hidrográfica do rio Curimataú e seus 

possíveis danos ao rio. 

De início é feita uma abordagem geral sobre os conceitos de impacto ambiental, uma 

atividade bastante prejudicial ao meio ambiente e consequentemente ao rio Curimataú, que é a 

área de estudo. Além disso, será apresentando alguns exemplos de impactos ambientais. Logo 

após será apresentado os principais impactos ambientais identificados em territórios da bacia 

hidrográfica do rio Curimataú, encerrando com algumas considerações acerca desta pesquisa. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Do ponto de vista metodológico foi utilizada a pesquisa bibliográfica, trabalho de 

campo e análise geográfica da área. A partir disso, foram levantadas discussões acerca dos 

impactos ambientais, ações muito comuns em qualquer localidade e mais especificamente, na 

bacia hidrográfica do rio Curimataú, em sua parte paraibana, que é a área desta pesquisa. 

Para um maior entendimento sobre o assunto, foram trabalhados alguns autores, que 

embasaram teoricamente a pesquisa. Tais autores como: Campos (2015); Oliveira (2016); 

Oliveira Filho (2013); Raffestin (2008), Sánchez (2008), entre outros, que contribuíram 

significativamente para a análise e discussão sobre os impactos ambientais e suas 

consequências ao meio ambiente, principal prejudicado. 

A realização do trabalho de campo foi essencial para observar na prática, os impactos 

ambientais que são causados pela ação humana e que afeta diretamente o meio ambiente. O 

trabalho de campo foi feito percorrendo os municípios de Bananeiras, Solânea, Dona Inês, 
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Belém, retornando a Guarabira. Nesse campo, foi possível identificar vários impactos 

ambientais ao longo da bacia, como: lixo, desmatamento, assoreamento, criação de animais. 

Além disso, foi feita análise geográfica da área. Onde percebemos que o relevo é um 

pouco acidentado, com ondulações, coberto por grande vegetação, a caatinga hipoxerófila, 

pois é verde, grande e bem próxima uma das outras, em grande quantidade. Diferente da 

caatinga hiperxerófila, que é mais seca, pequena, espaçosa entre si. Vimos muitas criações, 

principalmente de gado e de cabras, bodes, ovelhas, essas atividades também impactam o 

ambiente e a bacia hidrográfica de forma negativa. 

A bacia hidrográfica do rio Curimataú está localizada entre o estado da Paraíba e do Rio 

Grande do Norte (Figura 1). O rio Curimataú nasce no município de Barra de Santa Rosa na 

Paraíba e deságua no oceano, no litoral do Rio Grande do Norte, no município de 

Canguaretama, mas precisamente na Barra do Cunhaú. Em sua área paraibana, abrange 27 

municípios, situados no semiárido da Paraíba. 

 

 
Figura 1: Mapa de localização da bacia hidrográfica do Rio Curimataú na Paraíba 

Fonte: Adaptado da AESA  
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IMPACTO AMBIENTAL: UMA ATIVIDADE PREJUDICIAL AO AMBIENTE 

 

Impacto ambiental é qualquer interferência no ambiente, que modifique seus aspectos 

naturais. De acordo com a resolução 001/1986 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), impacto ambiental é ―qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas‖ (BRASIL, 2019). Os impactos ambientais são causados pelo homem e 

podem ser muito prejudiciais, afetando localmente ou até mesmo globalmente, onde seus 

efeitos podem ser sentidos no mundo todo. Para alguns autores, nem toda alteração no 

ambiente é considerada impacto, apenas aquelas em que o ambiente não consegue se 

recompor: 

O que caracteriza o impacto ambiental, não é qualquer alteração nas 

propriedades do ambiente, mas as alterações que provoquem o desequilíbrio 
das relações constitutivas do ambiente, tais como as alterações que excedam 

a capacidade de absorção do ambiente considerado. (MOREIRA (s/d) 

  

Os impactos causados pela sociedade são sentidos por ela própria, pois ao mesmo 

tempo em que o homem afeta o meio ambiente e suas condições naturais, ele é o principal 

prejudicado. Aquele que mais precisa da natureza para sobreviver, é o que mais a destrói. 

Percebe-se que ―no decorrer do último século a humanidade utilizou-se de forma predatória 

de todos os recursos naturais do planeta, alterando a natureza de forma a assegurar a própria 

sobrevivência e lhe proporcionar conforto‖ (CAMPOS, 2015, p. 1).  

Pensando apenas em seus próprios interesses, a humanidade destrói a natureza sem se 

importar com as consequências, visa apenas o poder econômico e extrai todo o lucro possível 

da mesma. É ai que se encontra a origem dos problemas, na exploração descontrolada dos 

recursos naturais, intensificadas com a Revolução Industrial. 

Foi com a revolução industrial no século XVIII que o processo de 

degradação da natureza se intensificou. A atividade produtiva ganhou maior 

dimensão e ouve novas descobertas científicas e tecnológicas no século XIX, 
que proporcionaram ao homem possibilidades mais amplas de exploração da 

natureza. (SPAREMBERGUER, 2005, p. 88) 
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Com esse maior conhecimento de formas de exploração da natureza, surgiram diversos 

tipos de impactos causados no ambiente. ―Os problemas são vários e já conhecidos: emissões 

de gases estufa, chuva ácida, poluição de rios, inundações, assoreamento, lixo, uso excessivo 

de agrotóxico, desmatamento, degradação dos solos, deslizamentos de encostas, entre outros‖ 

(OLIVEIRA FILHO, 2013, p. 20). Esses impactos causam grandes danos ao ambiente, que na 

maioria das vezes, não consegue se recuperar com facilidade. Além disso, os impactos podem 

ser constantes e gerar novos impactos, interferindo nas relações sociais e ecológicas da 

população.  

Nesta perspectiva, são as populações mais pobres, aquelas que mais sofrem com as 

consequências dos impactos ambientais, tendo em vista que eles atingem a todos, porém 

aqueles que possuem condições de vida mais difíceis são os mais prejudicados. Isso permite 

analisar a estrutura de classes, pois muitos dos impactos causam maiores danos em áreas 

menos desenvolvidas e com menor capacidade de recuperação, ou seja, tais impactos não 

afetam igualmente todas as áreas. Percebe-se que geralmente as classes menos favorecidas, 

são as mais afetadas seja por problemas ambientais ou por qualquer outro tipo (OLIVEIRA 

FILHO, 2013). 

―Os segmentos mais pobres e com menor capacidade de se fazerem ouvir estão mais 

expostos a riscos ambientais de toda ordem, em seus locais de moradia e de trabalho‖ 

(COSTA, 2002, p. 3). Essas pessoas se estabelecem em áreas mais expostas, ou seja, 

territórios onde provavelmente ocorreu algum tipo de impacto, para haver o estabelecimento 

de suas moradias.  

Os impactos ambientais podem ocorrer no campo ou na cidade. ―Hoje, os territórios 

transformam-se de acordo com o ritmo das novas técnicas e isso ocorre tanto na cidade quanto 

no campo‖ (RAFFESTIN, 2008, p. 24). Com o surgimento das novas tecnologias e das 

indústrias, tudo se transforma e isso causa danos à natureza, pois é quem sofre com as ações 

desmedidas do homem, que é influenciado pelo capital. 

―Toda vez que muda a utilização de um território, é o ambiente que sofre cada vez 

mais‖ (RAFFESTIN, 2008, p. 26). Ou seja, quando o ambiente natural é modificado, causa 

sérios danos ao mesmo e a quem vive nele, pois gera um desequilíbrio nas relações das 

espécies estabelecidas na área. A exemplo de uma queimada seja grande ou pequena, que 
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além de causar grande impacto ao meio ambiente, ocasiona um desequilíbrio ambiental, 

afetando todas as espécies que sobrevivem naquele ambiente. Todo impacto ambiental, na 

maioria das vezes é causado visando obter algum retorno econômico, desta forma, não atinge 

apenas os homens, mas sim todos os seres. 

A busca por capital e poder econômico, transforma o homem em um ser ambicioso e 

devastador, que não se preocupa com a natureza, apenas em seu próprio interesse. Não se 

importa com o mal que faz ao ambiente, e defende uma ideia de desenvolvimento, quando na 

verdade o único desenvolvimento que está buscando é o econômico, na qual irá se beneficiar. 

E para essa acumulação de capital, fruto do ―desenvolvimento‖, não mede esforços em 

degradar, causando graves impactos ambientais. A autora afirma: 

Observa-se, então, que a degradação do meio ambiente e o desenvolvimento 

surgiram praticamente junto com a própria existência humana. O homem, 

para sobreviver, precisa retirar seu sustento da natureza, e para que isso 
aconteça utiliza ferramentas que, com o passar dos anos e com o 

aperfeiçoamento das tecnologias dos meios de produção, vão degradando 

ainda mais o meio ambiente. Isso possibilita que o ser humano acumule cada 
vez mais recursos naturais e converta esses produtos retirados da natureza 

em capital. (SPAREMBERGUER, 2005, p. 87) 

 

As formas e técnicas de degradação estão cada vez mais intensas e prejudiciais ao 

ambiente, com isso, muitas espécies animais e vegetais estão sendo afetadas, causando muitas 

perdas e até mesmo extinção de espécies, além disso, podem causar danos ao solo, as águas, 

ao ar, entre outros. O objetivo da degradação é sempre o acumulo de capital e isso causa o uso 

inconsequente dos recursos naturais. Existem vários tipos de impactos ambientais, causados 

por diversas atividades como: agropecuária, indústria, urbanização, turismo, entre outros. 

 A produção agropecuária enquanto uma das atividades que mais impactam o meio 

ambiente requer extensas áreas, para o seu estabelecimento e desenvolvimento e isso causa 

um grande impacto, pois exige muito da natureza. Prejudica espécies, modificando e 

reduzindo seu habitat natural, ocasionando perda de espécies e desequilíbrio ambiental. Para o 

estabelecimento desta atividade econômica, são feitas várias práticas de impacto ambiental, 

tais como a queimada e o desmatamento. 

 

IMPACTOS AMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CURIMATAÚ 
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Bacias hidrográficas, bem como os rios também sofrem impactos ambientais, fruto das 

ações humanas, que poluem suas águas despejando todo tipo de efluentes no leito, realiza 

diversas atividades prejudiciais em suas margens e áreas afins, como queimadas e 

desmatamentos, que consequentemente gera assoreamento, erosão e diversos outros tipos de 

impactos prejudiciais ao meio ambiente e ao curso d‘água. Além disso, o constante 

desmatamento e queimadas em áreas de bacias hidrográficas podem alterar também o clima 

da região, pois a vegetação é essencial para a manutenção e estabilidade das condições 

climáticas. 

A bacia hidrográfica é um território delimitado pela própria natureza e seus limites são 

os cursos d‘água que convergem para um mesmo ponto. Mas as bacias sofrem processos 

naturais ao mesmo tempo em que sofrem transformações causadas pelo homem, pela 

sociedade, por meio dos interesses políticos e econômicos. (SANTOS, 2012). Toda ação 

humana que afeta o ambiente de uma bacia hidrográfica, interfere na qualidade e na 

disponibilidade de água. 

Ao realizar a pesquisa de campo, foram identificados alguns impactos ambientais que 

atingem territórios da bacia do rio Curimataú. Começando pelo desmatamento, uma prática 

comum na área. É feito para dar lugar as criações de animais (bovinos, caprinos, ovinos) e a 

plantações. Por ser uma vegetação de caatinga, ocorre muito à retirada das árvores para fazer 

lenha para comercialização e uso doméstico. Isso contribui consideravelmente para a retirada 

da mata ciliar, que protege as margens dos rios, contra fatores erosivos. (Figura 2) 

 

 
Figura 2: Criação de ovinos, bovinos e extração de lenha para comercialização. Dona Inês-PB. 

Fonte: arquivo do autor, 2019 
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O desmatamento é realizado geralmente, próximo ao rio, mas podem causar 

consequências em qualquer local que seja realizado, como: 

Desertificação em algumas áreas da bacia do Curimataú e perda de amplas 

áreas de atenuação das descargas poluidoras nas águas superficiais. A 

vegetação retém poluentes e diminui o fluxo da água escoada, além de ser 
um fator fundamental para a retenção da água no solo, contribuindo com a 

recarga dos aquíferos. (AESA – Plano Estadual, 2006-2025) 

 

Toda bacia hidrográfica e sua área deve ser protegida e não desmatada, pois os únicos 

prejudicados serão as pessoas. ―A conservação do meio ambiente e de seus recursos naturais, 

é obrigação de todos, não somente dos governistas, mas também da população de cada país, 

estado ou região‖ (SANTOS, 2012, p. 16). Além disso, esta bacia está localizada em uma área 

semiárida, que sofre com a seca. Assim, é essencial a proteção e preservação do rio e de seus 

afluentes, para que possam ter água por mais tempo. 

Outro impacto ambiental que o rio Curimataú sofre é o assoreamento, causado pelo 

desmatamento e pela erosão. ―A consequência da erosão é o assoreamento de corpos d‘água. 

Parte dos sedimentos transportados por ação das águas fica retido no fundo de rios e lagos‖ 

(SÁNCHEZ, 2008, p. 35). O rio fica cada vez mais raso e perde sua capacidade de acumular 

um volume maior de água, pois grande quantidade de sedimentos são arrastados e depositados 

no leito do rio. Esse processo é acelerado, por causa do desmatamento da mata ciliar, pois é 

ela que impede os sedimentos de chegarem em grandes quantidades no leito do rio. (Figura 3) 

  

 
Figura 3: Assoreamento do rio Curimataú. Trecho entre Solânea e Cacimba de Dentro-PB.  

Fonte: arquivo do autor, 2019 

 

O descarte de resíduos sólidos (lixo) também é encontrado nas proximidades de 

pequenos riachos, afluentes do rio Curimataú. ―Os resíduos sólidos não têm coleta nem 
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destino adequado na maioria dos municípios. Entretanto, predomina no Estado o acúmulo 

destes resíduos em terrenos baldios, assim como seu despejo em riachos e córregos‖ (AESA – 

Plano Estadual, 2006-2025). O lixo é despejado em lixões próximos a cursos d‘água, 

consequentemente irá contaminar a água dos afluentes que chegará ao rio Curimataú, e essa 

água é utilizada por aqueles que precisam. (Figura 4) 

 

 
Figura 4: Lixão as margens da rodovia entre Solânea e Cacimba de Dentro. Fonte: arquivo do autor, 2019. 

 

Além do lixo, outro problema é o lançamento de esgoto no rio. Eles são provenientes de 

áreas povoadas (cidades), e não é um problema exclusivo da bacia do Curimataú, mas é um 

problema que ocorre em todas as bacias hidrográficas da Paraíba. Esses efluentes prejudicam 

de forma mais intensa os açudes e rios que se localizam à jusante das sedes municipais, para 

onde estes resíduos escoam (AESA – Plano Estadual, 2006-2025). 

Todos esses impactos ambientais, que segundo Sánchez (2008, p. 42) ―é qualquer 

alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais 

provocada por ação humana‖ podem causar grandes danos, tanto ao meio ambiente quanto 

aos rios, em especial na bacia hidrográfica do rio Curimataú, a área de estudo. É necessário 

que a população reveja suas atividades, e compreendam que ao prejudicar o meio ambiente, 

os prejudicados serão eles mesmos, pois são quem dependem da natureza para sobreviver. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os impactos ambientais são resultados das ações humanas, que buscam o poder 

econômico e a ascensão social. Muitos não se importam com o prejuízo que causam ao 
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ambiente, retiram tudo que podem da natureza e se esquecem que os principais prejudicados, 

será a própria humanidade. Impactos causados em rios são muito preocupantes, pois eles 

interferem na qualidade e quantidade de água e isso irá refletir diretamente na vida humana, 

principalmente, na vida daqueles que utilizam as águas desses rios. 

A bacia do rio Curimataú em sua porção paraibana está em uma área semiárida, por 

isso, a preservação e o cuidado com o rio e seus afluentes, deveria ser constante, pois nessa 

região a disponibilidade de água não é grande, e por isso, as pessoas devem preservar a pouca 

água disponível. Mesmo as pessoas sabendo da importância da bacia e consequentemente do 

rio Curimataú, ainda causam impactos ambientais, que afetam a disponibilidade de água, 

principalmente nos períodos secos. 

Foi possível perceber que ações como: desmatamento, poluição, agropecuária, 

assoreamento, descarte de resíduos sólidos, estão presentes em áreas da bacia do rio em 

questão. Tudo isso trás consequências para o rio e para a população dos 27 municípios 

paraibanos que fazem parte desta bacia hidrográfica. Os padrões atuais da humanidade, exige 

muito do meio ambiente. 

Portanto é essencial a conscientização da população, para que percebam que quando 

fazem mal ao meio ambiente, serão eles os atingidos. E por ser uma área semiárida, os 

problemas se agravam ainda mais, principalmente no que diz respeito à presença de água. É 

preciso uma utilização consciente e sustentável do ambiente, especialmente nas áreas 

próximas ao rio Curimataú. Este é um rio importante para a região, porém não é dada atenção 

e o valor necessário a ele. 
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Resumo 

 

A problemática que envolve a gestão dos resíduos sólidos, não é mais exclusividade das 

grandes cidades, crescentemente surge à necessidade de se pensar em políticas públicas 

relacionadas à coleta, transporte, tratamento e deposição desses resíduos. O objetivo deste 

artigo é discutir a atual situação do gerenciamento dos resíduos sólidos e como ocorre o 

processo para descartá-los de forma consciente no município de Sapé - PB. Espera-se que a 

partir do conhecimento das políticas públicas do município, relacionadas a este 

gerenciamento, seja possível registrar e refletir sobre o desempenho que a administração 

municipal já realiza a respeito da gestão dos resíduos, e caso for necessário, sugerir soluções 

ao problema por meio deste estudo. A metodologia aplicada neste trabalho demanda de dados 

coletados em pesquisas de campo, e levantamentos bibliográficos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir do momento em que a humanidade começou a se organizar nas primeiras 

cidades, surgiu a necessidade de se pensar o espaço urbano e as problemáticas que nele se 
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desenvolvem. Com o processo de urbanização e o aumento do crescimento demográfico das 

últimas décadas, desenvolveu-se o acréscimo da produção de RSU (Resíduos sólidos 

urbanos), de modo que se fazem cada vez mais necessários a criação e desenvolvimento de 

políticas públicas relacionadas com o gerenciamento destes resíduos. De acordo com o estudo 

realizado pela ABRELPE (2018) (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais), em 2017 o Brasil gerou cerca de 78,4 milhões de toneladas de resíduos 

sólidos, um aumento de 1% em relação a 2016. Deve-se, ainda, destacar que 40,9% dos 

resíduos coletados são descartados em locais inapropriados, totalizando 29 milhões de 

toneladas de lixo despejados em lixões ou aterros controlados. Sem a devida preocupação 

com questões ambientais, que são afetadas através de contaminações de cursos d‘água e 

lençóis freáticos, as questões sociais ligadas às condições de vida e trabalho dos catadores, e 

de saúde pública com a proliferação de doenças. 

No Brasil, os municípios são os principais responsáveis pelo gerenciamento dos 

resíduos sólidos produzidos em seu território. No entanto, é notória a dificuldade, 

principalmente dos municípios de pequeno porte, em adequar-se as normas impostas pelo 

PNRS (Plano Nacional de Resíduos Sólidos), e não diferente, no município de Sapé - PB 

podemos também nos deparar com esta mesma problemática.  

Este artigo fundamentado em levantamentos bibliográficos e em pesquisas de campo 

tem o objetivo de discutir como se encontra a atual situação da gestão de resíduos sólidos 

correlacionando com os processos político-administrativos, sociais, econômicos e ambientais 

do município de Sapé – PB, cidade está que se localiza na região imediata de João pessoa, a 

55 km da capital do estado da Paraíba, tem como principal atividade econômica o cultivo de 

cana de açúcar, e segundo o IBGE a população do município estipula-se em cerca de 50 mil 

habitantes. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo deste artigo, fundamentado em levantamentos bibliográficos e em pesquisas 

de campo, é discutir a atual situação da gestão de resíduos sólidos sapeense, correlacionando 

com os processos político-administrativos, sociais, econômicos e ambientais. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada neste trabalho demandou de dados coletados em pesquisas de 

campo na Secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMAIE) do município e 

levantamentos bibliográficos. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

▪ Produção e consumo do e no espaço – Problemática Ambiental e Urbana. Arlete Moysés 

Rodrigues. 

▪ Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

▪ Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano da Presidência da República (SEDU)). 

▪ Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE). 

 

RESULTADOS 

 

 

O LIXO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

A palavra lixo vem do latim e significa algo sem valor sem serventia que deve ser 

descartado. A humanidade sempre teve contato com esses resíduos, das atividades artesanais 

mais simples até as atividades industriais fabris de grande escala. Com a consolidação do 

capitalismo após a revolução industrial surgiu à necessidade de consumo para manter a lógica 

capitalista, os produtos com o tempo foram cada vez mais se tornando frágeis durando menos 

e com isso surgia à necessidade de um novo produto. A mídia influenciou muito no processo 

de consumo, com suas tendências e modas influenciaram cada dia mais a substituição dos 

produtos, essa lógica alimentou o sistema capitalista por anos.  
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Na atualidade muito se discute sobre os impactos do consumismo, um deles é a 

quantidade de resíduos que essa atividade deixa na natureza, o capitalismo criou um sistema 

onde o consumidor não pensa no seu processo de consumo logo não se preocupa com os seus 

impactos. Enquanto as cidades estiverem sendo atendidas com serviços de coleta, o lixo não 

irá se tornar uma questão, porém o lixo é feito de matéria, e essa matéria não desaparece no 

espaço, ela se transforma, como por exemplo, o plástico, que é o principal componente do lixo 

da sociedade atual, pode levar até 300 anos para se decompuser na natureza, isso é muito 

tempo, visto a quantidade de lixo que é produzido, segundo a ONU em 2050 os nossos 

oceanos estarão repletos de plástico.   

No Brasil, o lixo começou a ser chamado de Resíduos Sólidos, segundo a NBR-10.004, 

classificação de 1987, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, a palavra 

―resíduo‖ significa, o que sobra de determinadas substâncias, e ―sólido‖, foi para diferenciar o 

material do líquido e do gasoso. Com a normalização da NBR – 10.004 da ABNT de 1987, 

Resíduos Sólidos são  

Todos aqueles resíduos nos estados sólidos e semissólidos que 

resultam da atividade da comunidade de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Considera-
se, também, resíduo sólido os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 
particularidades tornam inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou corpos d‘água, ou exijam, para isso, soluções técnicas e 

economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível 
(ABNT, 1987, p.1). 

  

Os resíduos sólidos devem se tornar pauta política, ele é envolto de muitas questões 

econômicas, políticas, sociais e ambientais. Esta pauta política deve priorizar a gestão 

integrada e dos RS, pois, o gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos é um método 

de gerenciamento que exige articulação e integração entre os sistemas político, empresarial e 

da sociedade civil organizada para a superação de fatores restritivos ao equacionamento da 

problemática dos resíduos sólidos urbanos (JUNIOR, 2006). De acordo com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) entende-se por Resíduos Sólidos 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, 

se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido 
ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 
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cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou em corpos d‘água, ou exijam para isso soluções 

técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível (Brasil, Art. 3°, Inciso XVI, p. 11). 

 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Sendo uma das grandes problemáticas envolvendo a ação humana não só nos dias 

atuais, como também com um histórico de casos passados, os resíduos sólidos são hoje uma 

grande fonte de preocupação e de pesquisa, isto por que, sua existência e consequência podem 

causar danos ao espaço urbano, meio ambiente e ao ser humano em geral. De acordo com 

BIDONI (1999) o volume de resíduos gerados, das mais diversas naturezas, em áreas urbanas 

tem crescido, determinando um processo contínuo de deterioração socioambiental. 

Com o aumento no número de deposição de resíduos sólidos nas últimas décadas, os 

olhares dos pesquisadores e das autoridades que estão no poder se voltaram para, como, 

quando e aonde esses resíduos vão parar, a maioria desses, acabam em lixões, esses ainda 

bastante populares no Brasil e facilmente encontrados em municípios de grande, médio e 

pequeno porte. Dentro desse processo, há a situação de famílias que tiram seu sustento em 

locais como este e fazendo assim, com que o governo tivesse um cuidado ainda maior em 

qualquer medida para essa problemática.  

No município são desenvolvidas políticas públicas de conscientização à população 

relacionada à coleta seletiva e distribuição consciente dos resíduos sólidos, através de 

campanhas educativas, principalmente nas escolas, onde é orientado que seja realizado este 

tipo de coleta do lixo, para que os alunos sejam influenciados a esta boa iniciativa.  

O órgão que é responsável pela coleta, transporte e deposição dos resíduos, é uma 

empresa privada de nome ―Geo Urbana‖. Eles coletam os lixos domiciliares, dos órgãos 

municipais, e também limpam as ruas da cidade, removendo os entulhos, e promovendo que 

as ruas tenham um aspecto limpo. A empresa transporta e deposita os resíduos sólidos até o 

lixão da cidade, onde deveria já existir um aterro sanitário, porém, o município está com a 

meta de abolir o lixão e programar aterros sanitários até o final do ano de 2019.  

Figura 1 – Sede da Geo Urbana em Sapé-PB 
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Fonte: Autor (2019) 

O lixo coletado pela Geo Urbana não é separado por coleta seletiva, porém, no lixão 

existe a associação dos catadores, que não é oficial do município, mas já existe a iniciativa 

entre a população, na qual eles catam os objetos recicláveis para a venda. 

Sapé está entre as 10 cidades no Estado da PB que possui secretaria de meio ambiente. 

E o departamento que cuida destas questões no município é a Secretaria de Meio Ambiente e 

Infraestrutura que visa administrar as atividades relacionadas à proteção, conservação e 

recuperação de recursos ambientais, além de promover ações de educação ambiental, e 

também questões relacionadas à infraestrutura do município. No Art. 3° da PNRS explana que 

a gestão de resíduos sólidos, consiste em  

 
Conjunto de ações exercidas, direta e indiretamente, nas etapas de 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal 

Política Nacional de Resíduos Sólidos de gestão integrada de resíduos 
sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos 

na forma desta lei (BRASIL, 2010). 
 

Figura 2 – Sede da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura de Sapé-PB 
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Fonte: Autor (2019) 

 

O município de Sapé possui um Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, que 

foi desenvolvido por uma empresa privada junto ao COGIVA, que é uma parceria entre 

algumas cidades que fazem parte do Baixo rio Paraíba, para a realização de objetivos de 

interesse comum entre os envolvidos. Porém, este plano ainda não foi disponibilizado por 

completo, pelo motivo de ainda terem que ser realizadas audiências públicas entre os 

vereadores, e por alguns municípios assegurados por este plano estarem sendo inadimplentes, 

que não é o caso de Sapé.  

 

LIXÃO, IMPACTOS E DESPERDÍCIO 

 

Dentre as alternativas de deposição final de resíduos sólidos urbanos, uma das mais 

utilizada ainda são os lixões (vazadouros a céu aberto). No Brasil, 50,8% dos Resíduos 

Sólidos Urbanos produzidos são destinados de maneira inadequada aos lixões, 22,0% destes 

resíduos são destinados a aterros controlados e apenas 27,2% são destinados a aterros 

sanitários (CANDIANI; SILVA, 2011). Os lixões urbanos podem gerar impactos ambientais, 

em diferentes aspectos, seja eles através de alterações nos recursos hídricos, na qualidade do 

solo, a modificação da paisagem e até impactos sociais relacionados à saúde pública. Segundo 

SANTOS (2004), Impacto Ambiental consiste em qualquer alteração da qualidade ambiental 

original, que resulta na modificação de processos naturais ou sociais, provocada pela ação da 

humanidade, uma alteração significativa no componente ambiental biótico e abiótico.  



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

54 

Para existir um meio de controle destes impactos ambientais do manejo inadequado do 

lixo, foi instituída uma lei nacional de política dos resíduos: O Artigo 47 da Lei nº 12.305 de 

02 de Agosto de 2010, é uma lei institucionalizada pelo PNRS (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos), que contém instrumentos importantes que possibilitam o avanço necessário ao país 

no enfrentamento das principais problemáticas ambientais, sociais e econômicos decorrentes 

do manuseio inadequado dos resíduos sólidos. De acordo com as disposições gerais do PNRS 

esta lei visa à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos, a 

lei proíbe a deposição dos resíduos a céu aberto, o que acontece nos casos dos lixões. Uma 

forma viável de destinação final do lixo apresentada nas disposições da lei é a implantação de 

aterros sanitários. Após a lei ser sancionada, a forma adequada de deposição final que seriam 

os aterros, deveria ser implantado até quatro anos após a data de publicação. Porém, em 

alguns municípios de pequeno porte, podemos perceber através de pesquisas, que essa 

substituição de lixões por aterros sanitários ainda não foi efetivada, ou ainda está em curso. 

Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), por causa das 

dificuldades dos municípios de cumprir essa política, foi prorrogado até o ano de 2018, para 

os municípios efetivarem a lei. 

O lixão do município de Sapé – PB está localizado no Sítio São Salvador, onde se situa 

a mais de 30 anos, com uma quantidade de pessoas habitando aquele espaço de forma precária 

e usando daquele lixo como meio de sobrevivência. 

 

Figura 2 – Lixão no município de Sapé 

 

Fonte: FREIRE JÚNIOR, Antônio (2018) 
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Segundo RAMOS, Janey que construiu sua tese com aspectos voltados ao meio 

ambiente e a precariedade no lixão de Sapé – PB foi observado que existem 45 indivíduos 

morando no lixão em casas improvisadas, onde dali tem o seu trabalho, sua alimentação, a 

sobrevivência, enfim, um modelo precário da sociedade. Atualmente não foi constado o 

número de pessoas que ainda habitam este lugar, mas, esse fator continua existindo 

intensifidacamente no município. (2016, pag. 21) 

O principal determinante para haver moradores no lixão é a ausência de empregos no 

centro urbano, levando em consideração a formação escolar mínima do indivíduo que 

influencia nessa condição. Este fator funciona como um parâmetro para desigualdade, 

causando exclusão social e consequentemente a invisibilidade dos catadores de lixo diante a 

população. As políticas públicas do município ainda não atingem as necessidades básicas do 

morador, mas, ele vem agindo com algumas problemáticas relacionadas aos resíduos sólidos 

que são direcionados ao lixão. 

Os trabalhadores/catadores separam os materiais da deposição que podem ser 

reutilizados, e vendem para os compradores/atravessadores (sucateiros, donos de depósitos na 

região) que em seguida vendem para as indústrias de reciclagem, afirma Janey (2016, p. 22) 

em sua entrevista aos trabalhadores. Os materiais são vendidos por Kg (quilos) e seus valores 

são variados, em Março de 2016, o Papel/Papelão valia (R$ 0,15), o Plástico (R$ 0,60), o 

Ferro (R$ 0,07), Alumínio (R$ 2,00) e o Vidro (R$ 0,15). Em muitos casos, esses 

compradores enganam na hora que os resíduos são pesados e o lucro para o catador termina 

sendo o mínimo possível.  

Viver em um ambiente que é depositado lixo todos os dias, que é um grande causador 

de doenças e que proporciona condições de vida muito precárias, não é uma escolha, é uma 

das últimas alternativas de moradia. Depender desses resíduos coletados e vendidos é o meio 

de sustento que essas pessoas possuem e nada disso muda se a sociedade civil e a 

administração pública não cooperam para a melhoria desse espaço globalizado, que 

consumimos em excesso e não é pensado qual o destino final desses objetos descartáveis. 

Porém, o potencial econômico que os resíduos sólidos podem gerar para o município é 

muito grande, de acordo Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura municipal, cerca de 

48.33 toneladas de resíduos sólidos são produzidas diariamente, sendo que 20% desses 
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resíduos são considerados recicláveis. Em pesquisa realizada pelo o engenheiro ambiental 

FREIRE, júnior (2018), em estimativa o município de Sapé ganharia no período de 2014 a 

2017 cerca 14.253.840,20 milhões de reais, gerando uma média anual de 3.563.460,02 

milhões de reais, caso o município adote politicas de gestão integrada dos resíduos sólidos, e 

passe a reciclar através de cooperativas de catadores, que corresponderia aproximadamente 

254 salários médios mensais do cidadão sapeense em relação a media salarial do ano de 2016.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisarmos todas as informações e discussões sobre o seguinte tema, concluímos 

que o município de Sapé - PB, assim como uma boa parte do Brasil, se encontra com um 

déficit no que se refere ao gerenciamento de Resíduos Sólidos. Possuindo apenas etapas 

básicas como serviços de coleta, transporte e deposição (em um lixão), etapas importantes 

como o plano municipal de resíduos sólidos, conscientização da população e reciclagem não 

são partes integrais da gestão do município. De modo que, fragmenta o processo de 

tratamento dos RS, eliminando grande parte das possibilidades de reaproveitamento dos 

recursos disponíveis no lixo, ao mesmo tempo em que polui o meio ambiente e propicia o 

surgimento de doenças. Esse tipo de acontecimentos é fruto de uma mentalidade antiga que 

apenas se interessa na remoção do lixo do ceio das cidades sem se preocupar com os 

impactos. Atualmente esses tipos de acontecimentos estão potencializados pelos hábitos 

consumistas da sociedade contemporânea, que consome cada vez mais e gera cada vez mais 

lixo.  
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Resumo 

 

O presente artigo trata-se de um estudo bibliográfico a respeito da importância da Educação 

ambiental no ensino de Geografia, por meio da conscientização e desenvolvimento do 

pensamento reflexivo sobre as ações antrópicas. O objetivo deste trabalho é analisar os 

principais problemas ambientais que impactam a natureza e a forma como este assunto pode 

ser trabalhado em sala de aula. Por intermédio da educação ambiental podemos incentivar o 

indivíduo e a sociedade a desenvolver meios para a preservação, conservação, proteção e uso 

sustentável dos recursos naturais. A poluição provoca a escassez dos recursos naturais e 

inviabiliza o cultivo, assim gerando desequilíbrios no ecossistema. Através de práticas de uso 

consciente da água, energia e produtos de consumo, podem contribuir em melhorias na 

qualidade de vida. Tais pesquisas nos levaram a indagar: como podemos preservar a 

Natureza? Quais ações poderiam ser desenvolvidas nas escolas? Acreditamos que a inserção 

de projetos educativos nas escolas sobre questões socioambientais podem possibilitar a 

conscientização ambiental. Assim, sugere-se desenvolver palestras sobre a questão ambiental; 

organizar feiras expositivas para mostrar, através de pinturas ou imagens os biomas existentes 

no Brasil; criar maquetes temáticas sobre poluição, degradação do solo e recursos hídricos; e 

organizar estandes de plantas para que todos conheçam um pouco mais de cada espécie e 

aprendam a cuidar e valorizar os ambientes naturais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental; Conscientização; Preservação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de toda a história da sociedade humana no planeta Terra e sua relação com os 

recursos naturais, chegamos ao limiar da escassez de vários recursos que podem limitar 

drasticamente a vida das próximas gerações. Assim, a água doce, os solos, a cobertura vegetal 

e o ar que nos rodeia já vêm sendo degradados além da sua capacidade de renovação. Foi 

pensando nesta problemática que elaboramos o presente artigo, no sentido de discutir melhor 

esta temática a partir da educação ambiental durante as aulas de Geografia na escola. 

Acreditamos que estudar o meio ambiente vai muito além de compreender os aspectos 

formativos da superfície terrestre e os processos dinâmicos que ocorrem no ecossistema. 

Devemos buscar entender os seres humanos como agentes modificadores e influenciadores de 

mudanças climáticas, de degradação ambiental, de poluição e de perdas na biodiversidade 

como um todo. Contudo, compreender as influências das ações humanas em nível global não 

é tarefa fácil, pois é necessário analisar quais as principais causas dos impactos ambientais e 

assim pensar nas possibilidades de reverter à problemática e os futuros desastres naturais.  
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Nesse contexto, é no seio da formação educacional que devem acontecer às principais 

discussões acerca destas questões ambientais, no sentido de encontrar as melhores ações 

referentes à preservação da natureza e da vida na Terra. Tais discussões devem atingir a 

interdisciplinaridade, contextualizadas de forma transversal e integradora, como apregoa a 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular) brasileira de 2018. No entanto, faz-se necessária a 

inserção da Educação Ambiental (EA) ao ensino de Geografia, como uma maneira de 

aprofundamento da temática. 

No Ensino Fundamental conforme está descrito na BNCC(2018) os conteúdos 

relacionados ao estudo do Meio Ambiente estão inseridos no estudo de Geográfica, divididos 

por série e subdivididos na seguinte unidade temática: natureza, ambiente e qualidade de vida.  

Portanto, o caminho para mudanças se encontra na EA, que tem a finalidade de formar 

cidadãos conscientes de suas ações, por meio da conscientização e do desenvolvimento do 

pensamento reflexivo sobre as ações antrópicas, pois as ações humanas interferem no meio 

natural, cada vez mais agressivamente causando danos e estragos, muita vezes, irreversíveis à 

natureza. Acreditamos que, por intermédio da EA, poderemos incentivar a sociedade a 

desenvolver meios para a preservação, proteção e conservação dos recursos naturais através 

de práticas de uso sustentável, assim evitando a intensidade de problemas ambientais. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Analisar o ensino de educação ambiental no ensino de Geografia na discussão acerca 

dos principais problemas ambientais que impactam a natureza e a forma como este assunto 

pode ser trabalhado em sala de aula.  

 

METODOLOGIA 
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Esta pesquisa foi elaborada através de um estudo bibliográfico a respeito da importância 

do ensino de EA no ensino de Geografia, trazendo um relato sobre o estabelecimento da 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) no Brasil, que possibilitou a ampliação 

deste conhecimento em todas as instituições de ensino brasileiras; da inserção da educação 

ambiental no espaço escolar como conteúdo a ser trabalhado de modo interdisciplinar, 

segundo orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e do Conselho Nacional 

de Educação (CNE), sendo tratada como uma temática transversal.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

  

Os primeiros conceitos e práticas relacionadas a desastres ambientais começaram a ser 

relatados há muito tempo, por volta de 10 mil a. C. com a revolução agrícola, que acarretou 

sérios impactos sobre a natureza e derrubadas de florestas. ―Desde então, a sociedade ouviu 

falar em extinção de espécimes da fauna e flora, poluição do ar, pelas queimadas, poluição do 

solo, excesso de matéria orgânica e erosão‖(MUCELIN, et al., 2004, p. 26). 

Embora a natureza já venha passando por degradações há muitos séculos, foi somente a 

partir do século XX que a sociedade mundial passou a se preocupar em discutir esta temática. 

Desse modo, em março de 1965, durante a ―Conferência de Educação da Universidade de 

Keele, na Inglaterra, colocou-se pela primeira vez a expressão Educação Ambiental‖, na qual 

ressaltava a importância da prática de ensino a todos os cidadãos(EFFTING, 2017, p.5). Mas 

foi durante a Conferência da Organização das Nações Unidas – ONU sobre o Ambiente 

Humano, ocorrido em 1972, em Estocolmo (Suécia), que se estabeleceu um Plano de Ação 

Mundial que propunha o desenvolvimento de um Programa de Internacional de Educação 

Ambiental (PIEA)(SILVEIRA, et al., 2014). 

No ano de 1975 a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura) promoveu o Encontro Internacional de Educação Ambiental, com 65 

especialistas no assunto para discutirem informações a respeito dos princípios de formação 

dos professores nas formas: continuada, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e 

voltadas aos interesses nacionais(EFFTING, 2017).  



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

62 

Durante o citado evento foi criada a Carta de Belgrado, na qual se expressava a 

necessidade de mudanças no sistema econômico em escala mundial, com o propósito de 

propor soluções aos problemas que geram desigualdades: pobreza, fome, analfabetismo, 

poluição e da dominação e exploração humana. Dois anos depois, sucedeu a Conferência 

Intergovernamental de Educação Ambiental na cidade de Tbilisi, URSS, trazendo mudanças 

no PIEA com relação aos objetivos e estratégias do Programa para ampliar em nível nacional 

e internacional. Assim, foi possível analisar os problemas ambientais em escala global, como 

descreve Effting (2017): 

Acrescentou-se aos princípios básicos da Carta de Belgrado que a Educação 
Ambiental deve ajudar a descobrir os sintomas e as causas reais dos 

problemas ambientais, deve desenvolver o senso crítico e as habilidades 

necessárias para resolver problemas, utilizar diversos ambientes educativos e 
uma ampla gama de métodos para a aquisição de conhecimentos, sem 

esquecer-se da necessidade de realização de atividades práticas e de 

experiências pessoais, reconhecendo o valor do saber prévio dos estudantes 

(EFFTING, 2017, p.6). 

 

Depois de dez anos da Conferência de Tbilisi, aconteceu o Congresso Internacional de 

Educação e Formação Relativas ao Meio Ambiente em Moscou(Rússia) com apoio da 

UNESCO. A citada conferência propôs o incremento de estratégias educacionais para a 

formação de recursos humanos sejam em áreas formais ou não-formais da Educação 

Ambiental, consequentemente, promovendo a inclusão deste tema nos currículos de todos os 

níveis de ensino(EFFTING, 2017).  

Após mudanças tecnológicas que resultaram na globalização da economia, muito se tem 

debatido sobre as influencias desses processos no espaço ambiental, levando à necessidade de 

mais um grande encontro mundial - a Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

das Nações Unidas, também conhecida como Rio-92 ou Eco-92, que reuniu líderes do mundo 

inteiro para alertar sobre a importância de saber respeitar o meio ambiente, ajudando a 

protegê-lo; e cuidar dos recursos disponíveis na natureza, ressaltando o papel da EA para 

formação de uma sociedade que saiba lidar, de forma correta, com o meio ambiente 

(SILVEIRA, et al., 2014).  

Em nível nacional, foi somente no final do século XX que foram criadas as primeiras 

políticas educativas referentes ao meio ambiente e seu estudo obrigatório nas escolas. Assim, 
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foi criado o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), sendo também elaborados 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (SILVEIRA, et al., 2014). 

Com tais políticas o acesso à EA no Brasil passa a ser um direito assegurado através da 

aprovação da lei nº 9.795 de 27/04/1999, tendo o seu regulamento estabelecido com o Decreto 

nº 4.281, de 25/06/2002, assim instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA); conforme está escrito na lei:  

Artigo 1º Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade(BRASIL, Lei nº 9.795/99). 

 

Portanto, a EA é um componente fundamental em todos os níveis e modalidades do 

processo educacional estando, desse modo, classificada de maneira formal e não-formal. O 

âmbito formal pode ser definido como o espaço de formação de conceitos teórico-

metodológicos; já o campo de atuação não-formal abrange as relações voltadas para a 

conscientização da comunidade.  

Em 2002 a ONU promoveu uma ―segunda Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, desta vez em Johanesburgo, na África do Sul. O encontro reuniu dirigentes de 

193 nações com o objetivo de avaliar a implementação da Agenda 21 e das convenções 

assinadas na Eco-92‖( SILVEIRA, et al., 2014, p.13). 

Na primeira década do atual século o desenvolvimento da EA no Brasil passa a ganhar 

destaque com os projetos legislativos visando à formação educacional, por meio da 

instauração do Decreto Federal de nº 4.281 que faz a regulamentação da Política Nacional de 

Educação Ambiental baseado na Lei Federal nº 9.795/99. A partir desta lei, o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) e o Ministério da Educação (MEC) passaram a atuar juntos sobre as 

questões socioambientais.  

O principal Órgão Gestor das políticas educacionais é o MEC, que desenvolve projetos 

voltados para o incentivo da EA, desde a formação continuada dos professores até a 

comunidade geral escolar. Segundo os dados do Censo Escolar publicado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), feitas a partir do ano 

de 2001 mostra uma ampliação da EA no nível fundamental:  
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Os dados de 2004 indicaram a universalização da educação ambiental no 
ensino fundamental, com um expressivo número de escolas – 94,95% – que 

declaram ter educação ambiental de alguma forma, por inserção temática no 

currículo, em projetos ou, até mesmo, uma minoria, em disciplina específica. 

Em termos do atendimento, existiam em 2001 cerca de 25,3 milhões de 
crianças com acesso à educação ambiental, sendo que, em 2004, esse total 

subiu para 32,3 milhões(MELLO; TRAJBER, 2007, p. 18).  

 

A partir desses dados o MEC criou um programa de incentivo à formação dos docentes 

das escolas brasileiras, com base no programa Vamos cuidar do Brasil com as Escolas, sendo 

sistematizado em quatro modalidades: difusa, presencial, educação à distância e ações 

estruturantes(MELLO; TRAJBER, 2007, p. 18). 

- A modalidade difusa faz uso de campanhas pedagógicas para expor conceitos complexos 

relativos à temática em estudo, possibilitando a ampliação do conhecimento aos alunos e à 

sociedade local, tendo o campo escolar como espaço para dialogar sobre os problemas 

socioambientais que afetam a comunidade, seja no âmbito local, regional ou global; 

- A modalidade presencial é destinada à Formação de Professores nos níveis educacionais de 

formação inicial nas licenciaturas, no magistério e também como formação continuada de 

professores em serviço. As atividades ocorrem de maneira integrada por meio de encontros e 

seminários sobre educação ambiental, debatendo idéias a respeito de mudanças e melhorias 

para o ensino através de pesquisas e projetos de intervenção para tratar questões ambientais 

nas escolas; 

- Sobre a educação à distância (EAD), os meios de comunicações e as novas tecnologias 

permitem a inserção do assunto nesta modalidade, com inovação nas práticas metodológicas; 

- As ações estruturantes são as práticas de projetos escolares que envolvem os estudantes e 

educadores a trabalhar em ações educativas de proteção ambiental, exposição de pesquisa e 

nas reproduções das vivências que possibilitem a construção coletiva do conhecimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Atualmente os principais problemas ambientais que impactam a natureza são: poluição, 

depósitos inadequados para o descarte de lixo, desmatamento, queimadas, a extração 
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excessiva dos recursos naturais, que causam a escassez de recursos, infertilidade dos solos, 

ocasionando processos de desertificação, inviabilidade do cultivo e falta de água. 

O papel da EA no processo de formação dos discentes no ambiente escolar é auxiliar no 

desenvolvimento cognitivo e critico a respeito dos problemas ambientais, buscando promover 

a conscientização de suas ações produzidas diariamente na superfície terrestre onde 

habitamos. Trazendo para o debate na sala de aula de questões socioambientais que estejam 

relacionados ao cotidiano local dos estudantes, bem como informações de acontecimentos 

regionais, nacionais e internacionais, de modo que possibilite uma integração global das 

condições ambientais de outras regiões geográficas.  

A abordagem de uma EA crítica, ―que compreende a sociedade numa perspectiva 

complexa, em que cada uma de suas partes (indivíduos) influencia o todo (sociedade)‖, 

ressalta como os padrões sociais influenciam na formação dos indivíduos. Portanto, para que 

ocorram transformações significativas, se fazem necessárias mudanças em todas as partes 

integrantes da sociedade. Desse modo, a EA crítica indaga sobre os problemas sociais a 

respeito de nossos valores, atitudes e comportamentos, buscando promover no espaço escolar, 

através do diálogo, promover a construção reflexiva, para compreender as relações que 

constituem a realidade, de leitura do mundo, conhecendo-o para transformá-lo e, ao 

transformá-lo, de fato conhecê-lo(MELLO; TRAJBER, 2007, p. 89).   

Por meio da EA podemos incentivar a sociedade a desenvolver meios que levem à 

preservação, conservação, proteção e uso sustentável dos recursos naturais. Através de 

práticas de uso consciente da água, energia e produtos de consumo, podemos contribuir em 

melhorias na qualidade de vida.  

O professor de Geografia pode utilizar os conceitos geográficos para correlacionar com 

as questões ambientais que afetam todo o ecossistema do planeta e ameaçam a sobrevivência 

de todos os seres vivos. É importante saber que, sem os recursos essenciais para nossa 

sobrevivência como ar, a água, solos férteis para o cultivo de alimentos, fauna e flora, entre 

outros recursos, não seremos capazes de manter a vida na Terra. Contudo, os professores 

ainda possuem dúvidas sobre como abordar esta temática na sala de aula e quais ações 

poderiam ser desenvolvidas no ambiente escolar. 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

66 

O educador ambiental deve analisar a estrutura curricular elencando os motivos 

históricos que elevaram a determinada configuração disciplinar e sua importância para o 

atendimento dos interesses dominantes na sociedade. Esta prática pode facilitar a construção 

de atividades integradas, de acordo com as possibilidades de cada escola e de seus objetivos 

institucionais(MELLO; TRAJBER, 2007).  

Um exemplo de atividade de EA é a criação da Escola Bosque - Professor Eidorfe 

Moreira, que é referência em EA, localizada na Ilha do Caratateua em Belém/PA. Inaugurada 

em abril de 1996, esta instituição atende a alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

EJA e Ensino Médio Técnico Profissionalizante, tendo como princípio práticas pedagógicas 

voltadas para a EA. 

A Escola Bosque - Professor Eidorfe Moreira desenvolve vários projetos, dentre eles o 

―Projeto Horta‖ integrado ao seu Projeto Político Pedagógico (PPP), sendo caracterizado 

como espaço que proporciona ao aluno obter conhecimentos teóricos e práticos relevantes 

sobre o meio ambiente no qual está inserido, de forma lúdica e prática. No projeto os 

participantes executam atividades de semeio, observação do processo de germinação, 

replantio, colheita e produções textuais. Tais atividades são discutidas nas aulas possibilitando 

ao professor fazer correlações dos estudos do meio ambiente com os conceitos geográficos de 

formação da flora e a importância de preservação para sobrevivência de todo o ecossistema, 

bem como trabalhar questões de clima, relevo, processos de degradação, desertificação, 

escassez de recursos, entre outros(MELLO; TRAJBER, 2007, p. 118). 

Outro projeto também trabalhado na Escola Bosque de ―Reciclagem‖; busca envolver a 

comunidade escolar para, juntos, debaterem sobre os principais problemas causados pela 

produção de lixo e propondo possíveis soluções. São desenvolvidas atividades visando à 

redução do consumo, a reutilização e a coleta seletiva do lixo produzido na escola e assim 

gerando renda com material reciclado. 

A metodologia envolve atividades como eleição dos guardiões ambientais 
(os ―curupiras da Escola Bosque‖); concurso de logomarca e slogan do 

projeto de reciclagem (entre alunos); cursos de educação ambiental para os 

educandos e a comunidade; painéis (mesas-redondas), excursões com 

alunos; oficinas de experimentos físicos e matemáticos com materiais 
recicláveis; distribuição de contêineres em vários espaços da escola para 

coleta seletiva de papel e plástico; produção de papel reciclado para 

confecção de placas educativas, lembretes, murais, cartazes, pastas e outros 
produtos para exposição e arrecadação de fundos; textos educativos, peças 
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teatrais, teatros de fantoches, peças educativas; oficinas permanentes de 
reciclagem de papel (MELLO;TRAJBER, 2007, p. 119). 

 

Acreditamos que a inserção de projetos educativos nas escolas sobre questões 

socioambientais podem possibilitar a conscientização ambiental. Assim, sugere-se 

desenvolver palestras sobre a questão ambiental; organizar feiras expositivas para mostrar, 

através de pinturas ou imagens os biomas existentes no Brasil; criar maquetes temáticas sobre 

poluição, degradação do solo e recursos hídricos; e organizar estandes de plantas para que 

todos conheçam um pouco mais de cada espécie e aprendam a cuidar e valorizar os ambientes 

naturais. 

Levando-se em consideração todos os aspectos mencionados no texto sobre o processo 

de ensino da educação ambiental brasileira, é possível afirmar que a sua inserção nos 

conteúdos dos PCN sugere que este tema seja trabalhado de forma transversal e 

interdisciplinar, na qual os professores promovam a integração de outros temas para melhor 

compreensão da problemática socioambiental.  Desse modo, será possível contribuir para a 

formação de cidadãos conscientes, que saibam lidar com o meio ambiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este estudo foi possível analisar o processo de gestão das políticas educacionais, 

enfatizando a implantação da EA nas instituições brasileiras de ensino através da lei brasileira 

9.795 de 27 de abril de 1999, com regulamento do Decreto nº 4.281, de 25 de Junho de 2002. 

Tal decreto afirma a importância das instituições públicas e privadas de ensino na inserção de 

projetos, programas e ações práticas com o meio ambiente para contextualizar a forma como 

se encontram organizados os conteúdos referentes ao meio ambiente na BNCC (2018) que 

aborda as relações sobre natureza, ambientes e qualidade de vida.   

Contudo, o papel da EA é promover o conhecimento sobre as questões socioambientais, 

pretendendo explicar como as ações antrópicas influenciam e modificam o espaço natural e do 

todo conjunto ecossistêmico da Terra, geralmente, com estragos irreversíveis à natureza, que 

podem ameaçar a sobrevivência de todos os seres vivos. 
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Assim, acreditamos que o desenvolvimento de projetos políticos pedagógicos na 

promoção do ensino da EA no espaço escolar, possa envolver toda a comunidade escolar para 

participar dos eventos e auxiliar na formação do individuo consciente de suas ações e capaz 

de cuidar, de forma correta, dos recursos naturais.  
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ESTUDO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA 

NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ARAÇAGI-PB 

 

Thiago dos Santos DANTAS
15 
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16 

 

 

Resumo 

 

No Nordeste brasileiro muitas localidades não dispõem de água tratada, sendo necessário 

utilizar água da chuva para suprir suas necessidades. O ―Manual para Captação Emergencial e 

Uso Doméstico de Água da Chuva‖, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, normativa 

a utilização da água da chuva para evitar contaminações desse recurso. Nesse sentido, este 

trabalho visa compreender o processo de captação, armazenamento e uso de água da chuva na 

agrovila de Mulunguzinho, município de Araçagi-PB. O objetivo principal do trabalho é 

entender como é desenvolvido o processo de uso da água da chuva em Mulunguzinho e 

comparar com as normas estabelecidas pelo IPT para, dessa forma, avaliar os principais riscos 

que essa população está exposta. Foram aplicados questionários aos moradores da agrovila, 

capturadas imagens do material de captação e armazenamento e realizadas as correlações com 

o estabelecido pelo IPT. Como resultado preliminar nota-se que parte dos moradores dessa 

localidade consome água da chuva. É possível observar que falta higiene no momento de 

captação da água, tanto no telhado, nas chuvas iniciais, quanto nos vasilhames de 

armazenamento. Outro problema detectado foi à falta de aplicação de hipoclorito de sódio e 

de filtragem da água para diminuir a incidência de micro-organismos capazes de desencadear 

patologias. Essa utilização, sem os devidos cuidados estabelecidos pelo manual do IPT, pode 

trazer sérios riscos à saúde das pessoas, devendo o poder público desenvolver políticas de 

orientação que ensinem os moradores da comunidade a proceder da forma correta no processo 

de captação e uso da água da chuva. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Água da chuva, Captação-armazenamento, Uso.  
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 A terra possui 1.386 milhões de km³ de água, deste total 97,5% é de água salgada e os 

2,5% são de água doce (SHIKLOMANOV, 1998, Apud COSTA, 2015, p. 14). A respeito da 

água doce, 68,9% estão congelados nas calotas polares e nas regiões montanhosas, 29,9% 

corresponde a água subterrânea. Apenas 0,266% da água doce representa a água dos lagos, 

rios e reservatórios (significa 0,007% da água doce e salgada existente no planeta) (BARTH, 

1987, Apud COSTA, 2015, p. 14). 

 O Brasil possui uma das maiores riquezas em água doce do mundo, no país são 

encontrados imensos rios e aquíferos, além disso o país dispõe de chuvas abundantes. 

Contudo, esse volume de água não é dividido igualmente por todo o território brasileiro. 

Considerando as cinco regiões brasileiras a que mais sofre com crise hídrica é a região 

Nordeste, levando grandes contingentes da população (principalmente do interior da região) a 

utilizar água sem nenhum tipo de tratamento para seu consumo. 

 Vários países do mundo, inclusive o Brasil, têm cada vez mais aumentado a utilização 

da chuva para fins não potáveis, tais como lavar carros e calçadas, por exemplo. Contudo, 

algumas regiões (onde o índice pluviométrico é muito baixo) utilizam a água da chuva para o 

próprio consumo doméstico, isso ocorre muito na região Nordeste, onde moradores estocam 

água da chuva durante o período chuvoso para consumirem durante toda a época de estiagem. 

 Contudo a água da chuva pode trazer problemas para quem a utiliza sem os devidos 

cuidados, além da poluição que essa água se depara ainda na atmosfera, ela também pode 

encontrar sujeira nos telhados das casas, onde as calhas geralmente são instaladas para a 

captação da água da chuva, assim como no momento do armazenamento, que quando é 

realizado de forma inadequada pode causar a perda de qualidade do volume captado. 

Para que o aproveitamento da água da chuva seja efetuado de forma correta, vários 

órgãos e institutos divulgam cartilhas e manuais ensinando os cuidados que se deve ter com a 

utilização dessa água. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas-IPT, disponibiliza um manual 

para captação emergencial e uso doméstico de água da chuva, uma cartilha simples e bem 

didática sobre os cuidados com esse bem tão precioso, bem como as instruções para sua 

captação e armazenamento. 
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 Nesse sentido, o presente trabalho corresponde a um estudo sobre o processo de 

captação, armazenamento e utilização de água da chuva na agrovila Mulunguzinho, município 

de Araçagi-PB, tomando como base o estabelecido no ―Manual para Captação Emergencial e 

Uso Doméstico da Água da Chuva‖ (ZANELLA, 2015), o objetivo principal é entender como 

a população dessa área captam a água da chuva, bem como os cuidados que eles têm no 

armazenamento e no consumo. Para tanto os procedimentos metodológicos foram a análise do 

manual do IPT, a revisão bibliográfica e a aplicação de questionários na localidade citada.  

 Foram aplicados 35 questionários em 35 casas da localidade, sendo trinta casas na 

própria agrovila e cinco casas localizadas nos arredores da agrovila, no sítio Barro. O trabalho 

se divide em duas partes, a primeira traz uma breve análise do manual do IPT e a segunda os 

dados coletados durante a pesquisa.  

 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA 

 

 A agrovila Mulunguzinho está situada na porção sul do município de Araçagi-PB, na 

Região Intermediária de João Pessoa e Região Imediata de Guarabira (figura 1). Segundo 

Souza (2010, p. 27), ―Araçagi é dividido em um distrito (Canafistula), duas agrovilas (Tainha 

e Mulunguzinho), dois assentamentos (Santa Lúcia e Violeta) e cinquenta e seis sítios‖. 

 

Figura 1: Localização da área estudada. 
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Fonte: Adaptado de Google Maps (2019). 

Ainda sobre a localização do município, Souza (2010, p. 27) completa que o 

município é cortado pela rodovia PB 057, distante 30 km da BR 101, que corta o município 

de Mamanguape e desce em direção a cidade de João Pessoa (capital do Estado),encontra-se a 

16 km de Itapororoca, a 14km de Guarabira e a 110 km de João Pessoa. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

O Manual para Captação Emergencial e Uso Doméstico de Água de Chuva do IPT 

afirma,a princípio, que a água da chuva é classificada como não potável, ou seja, imprópria 

para o consumo humano, pois, ―mesmo que a água da chuva pareça tão limpa quanto a água 

da torneira, ela não tem qualidade garantida para beber‖. Segundo Verdade (2008, p. 5)tanto 

nas residências quanto nas indústrias, a água da chuva pode vir a substituir a água potável, de 

forma a gerar um menor gasto com a cobrança pelo uso desta água, porém, é necessário está 

atento a questão da qualidade dessa água. 

A qualidade da água de chuva pode ser considerada em três momentos: enquanto está 

na atmosfera, após passagem pela área de cobertura ena cisterna. A qualidade pode ser afetada 
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pelos seguintes fatores: localização geográfica da propriedade, presença de vegetação no 

entorno da área de captação, condições meteorológicas, estação do ano, tipo de cobertura do 

telhado, condição de conservação da área de captação e material da cisterna, Palhares (2015, 

p. 17). O manual do IPT recomenda não utilizar a água da chuva para o consumo, a menos 

que não haja água melhor disponível e desde que a água tenha sido captada e armazenada 

segundo as orientações contidas no manual. 

 Para uma boa captação é necessária uma boa rede de calhas, tubulações e recipientes 

armazenadores, como bem afirma Oliveira (2014, p. 22). Para ele, área de captação, calhas, 

ductos e tanque de armazenamento, são as partes que compõem um sistema de captação de 

água de chuva. Na tomada de decisão para a construção desse tipo de sistema, deve-se levar 

em conta a finalidade do uso da água que será armazenada, e a quantidade de pessoas que 

serão beneficiadas. Verdade (2008, p.5) completa que, um sistema eficaz de captação da água 

da chuva deve garantir o máximo de eficiência na captação, tal como uma qualidade aceitável.  

 

 Além do cuidado na construção da rede de captação da água da chuva, também é 

necessário o cuidado com a água armazenada, ou melhor dizendo com o recipiente que a está 

armazenando, como afirma o IPT, o local onde a água está sendo armazenada deve ser 

resistente, não soltar nem um tipo de resíduo e não conter nenhuma rachadura. 

 Souza (2018, p. 90-91) completa, afirmando que a água de chuva reservada deve ser 

protegida contra a incidência direta da luz solar e do calor, bem como de animais que possam 

adentrar no reservatório através de tubulações. Tomaz (2007, p. 8) afirma,―o volume não 

aproveitável da água de chuva, pode ser lançado na rede de galerias de águas pluviais, na via 

pública ou ser infiltrado total ou parcialmente, desde que não haja perigo de contaminação do 

lençol freático‖. 

 O manual do IPT recomenda o descarte da primeira água da chuva. Afirma ainda que, 

―quanto mais tempo sem chuva, mais sujo será o primeiro volume de água. Depois de três 

dias de estiagem, sua qualidade já fica muito ruim, prejudicando toda a água armazenada. 

Portanto, é muito importante descartar a água de primeira chuva‖. Para ter uma água de 

qualidade aceitável é necessário tomar todos esses cuidados, afinal se essa água contiver 
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alguma impureza, ela pode reagir no organismo do ser humano, levando o mesmo a ficar 

doente. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Foram aplicados trinta e cinco questionários contendo treze perguntas cada (Quadro 

1), sendo trinta na própria Agrovila e cinco nos arredores da mesma (sítio Barro). Esses 

questionários abordaram temas relacionados a captação, armazenamento e uso da água pela 

comunidade. As questões apresentadas estão expostas no quadro a seguir.  

 

Quadro 1: Perguntas da pesquisa; 

 

1. Para que atividades você utiliza a água da chuva? 

2. Você acha que utilizar a água da chuva traz problemas? 

3. Como é dada a captação da água da chuva? 

4. As primeiras águas da chuva são utilizadas?  

(     ) Sim, para que?          (     ) Não 

5. Durante a captação é utilizado algum filtro? 

(     ) Sim, qual?                  (     ) Não 

6. Qual a frequência que é realizada a limpeza nos instrumentos de captação? 

7. Em que tipos de recipientes a água da chuva é armazenada? 

8. Onde são guardados os recipientes onde a água é armazenada? 

9. Por quanto tempo essa água fica armazenada? 

10. Com que frequência é realizada a limpeza dos recipientes de armazenamento? 

11. É adicionado algum produto depois da água armazenada? 

(     ) sim, qual?                  (     ) Não 

12. No momento de utilizar a água captada da chuva, ela passa por algum outro 

tipo de tratamento? 

(     ) sim, qual?                  (     ) Não 

13. Você ou alguém da casa já ficou doente por consumir água da chuva?  

(     ) sim, quais os sintomas?                  (     ) Não 
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Após a aplicação desses questionários e a obtenção dos dados os mesmos foram 

lançados em planilhas eletrônicas para serem gerados os gráficos e realizadas as devidas 

análises da forma de captação, armazenamento e utilização da água da chuva nessa 

comunidade.  

 

ANÁLISE DA CAPTAÇÃO E USO DE ÁGUA DA CHUVA NA AGROVILA 

MULUNGUZINHO 

 

A partir de agora será analisado os dados obtidos com a pesquisa na Agrovila 

Mulunguzinho sobre a captação, armazenamento e utilização de água da chuva pela 

população dessa região. Esse local foi escolhido, por não possuir ligação com a tubulação da 

rede de abastecimento da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, levando os 

moradores dessa localidade a captar água da chuva para o seu consumo. 

 A pergunta 1 pode ser tida como a norteadora das demais, afinal, entender para que será 

utilizada essa água definirá como ela será captada e os cuidados tomados com seu 

armazenamento. Como podemos notar no gráfico 1, todos as casas visitadas utilizam a água 

da chuva, principalmente para beber. 

Gráfico 1- Utilização da água da chuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração e obtenção de dados pelo autor. 

 

Uma das residências que utiliza a água da chuva para lavar roupa relatou que só lava 

as peças brancas, pois a água do rio pode manchar essas roupas. Vale ressaltar que 22% das 
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casas visitadas citaram livremente que quando está chovendo em abundância utilizam essa 

água para tudo. 

 Como é possível observar no gráfico 2, que é referente a segunda questão, a maioria das 

pessoas entrevistadas acreditam que a água da chuva não traz nenhum problema. Os 29% dos 

entrevistados que acreditam que a utilização traz problemas associam isso as telhas sujas, o 

fato de não se colocar produtos para matar as bactérias e a falta de tratamento em geral, além 

de outras medidas preventivas (Gráfico 3). 

Gráfico 2 - A água da chuva traz problemas? 

 

 

 

 

 

 

Elaboração e obtenção de dados pelo autor 

Gráfico 3 - Motivo para água da chuva trazer problemas 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração e obtenção de dados pelo autor 

 

 Todas as casas visitadas afirmaram que a captação da água da chuva se dá por calhas. 

Referente à quarta pergunta 94% dos moradores afirmaram que não utilizam a água das 

primeiras chuvas para nada (Gráfico 4), os outros 6% utilizam a água e a mesma vai direto 

para o recipiente armazenador. 

Gráfico 4 - A primeira água da chuva é utilizada? 
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Elaboração e obtenção de dados pelo autor 

 

No que se refere a pergunta cinco, mais de ¾ dos entrevistados afirmam que colocam 

algum filtro no final da calha (Gráfico 5) para barrar resíduos maiores, os dois únicos filtros 

citados foram a tela de nylon e o pano (Gráfico 6). 

 

 

 

Gráfico 5 - É utilizado algum filtro durante a captação 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração e obtenção de dados pelo autor 

 

Gráfico 6 - Tipo de filtro utilizado 
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Elaboração e obtenção de dados pelo autor 

 

 Sobre a limpeza das calhas – pergunta seis – quase todos os entrevistados relaram que 

não limpam a calha, quem faz isso é a primeira chuva (Gráfico 7), um entrevistado afirmou 

que de vez em quando faz a retirada das folhas, já outra na casa deixam a calha guardada, só 

instalando a mesma ao sinal de chuva. Apenas um entrevistado afirmou que faz limpeza na 

calha, esse momento se dá ao sinal de chuva. 

Gráfico 7 - Frequência de limpeza da calha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração e obtenção de dados pelo autor 

Sobre os recipientes utilizados para armazenar a água da chuva (pergunta sete), eles se 

resumem em quatro – caixa d‘água, cisterna, baldes e garrafas PET – alguns moradores 

utilizam apenas um desses recipientes, outros utilizam mais de um dos citados (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - tipos de recipientes onde a água da chuva é armazenada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração e obtenção de dados pelo autor 
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 A pergunta oito indaga sobre o local onde são guardados os recipientes armazenadores 

(Gráfico 9), foi possível notar que em algumas casas foram construídas estruturas para a 

colocação desses recipientes, tais como bases, coberturas e até áreas de serviço. Cabe ressaltar 

que mais de 60% das relatadas que ficam no chão referem-se às cisternas. 

 

Gráfico 9 - Locais onde são guardados os recipientes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração e obtenção de dados pelo autor 

 A água captada fica em geral, segundo os entrevistados, armazenados até o momento de 

ser totalmente utilizada – pergunta nove – é possível observar esse fato no gráfico 10, alguns 

moradores citaram que quando essa água acaba eles se juntam em 4 casas e compram água de 

caminhões pipa.  

Gráfico 10 - Tempo de armazenamento da água da chuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração e obtenção de dados pelo autor 
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 Na décima pergunta todos os moradores relataram que os recipientes armazenadores são 

limpos após secarem, uma das famílias afirmou que, se por acaso, de um ano para o outro a 

água armazenada não acabar, eles mesmo assim esvaziam a caixa d‘água para ser realizada a 

limpeza. Quanto ao tratamento da água armazenada – pergunta onze – quase 95% dos 

entrevistados utilizam algum produto na água armazenada (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11- Produtos adicionados a água armazenada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração e obtenção de dados pelo autor 

Sobre esse ―pó branco‖, citado acima no gráfico 11, a pessoa respondeu que um amigo 

traz para ela, mas ela não sabe o nome ou a composição dessa substância. A décima segunda 

questão indaga se os moradores daquela localidade no momento de utilizarem a água da 

chuva, ou seja, tirar do recipiente armazenador para consumir, fazem algum outro tipo de 

tratamento (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12: Tratamento recebido na água no momento de consumo; 
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Elaboração e obtenção de dados pelo autor 

 

 Com base na última pergunta do questionário, sobre a ocorrência de doenças causadas 

pela água da chuva, as respostas apontam que, ninguém nunca adoeceu por consumir água da 

chuva. Contudo, alguns dos entrevistados afirmaram que quando algum parente que mora 

longe (São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo) viaja para passar férias no local, eles 

sentem a diferença na água e passam mal nos primeiros dias, os moradores consideram 

comum tal fato. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir dessa pesquisa foi possível perceber o quanto a água da chuva é importante 

para os moradores da região estudada, pois para eles é a melhor água disponível para seu 

consumo, tanto que em sua maioria eles fazem o possível para captá-la e armazená-la da 

melhor forma para tê-la em condições potáveis. 

 É possível notar que ainda existem vários desafios que as autoridades locais devem 

enfrentar em relação ao bom uso da água da chuva, visto que a comunidade em questão não 

apresenta noções claras de quanto perigo é utilizar a água da chuva sem as devidas 

precauções.  

 Diante dos dados obtidos é possível entender que existe uma falta gritante de 

informações por parte dos moradores sobre a melhor forma de tratar e consumir as águas das 

chuvas, tão essenciais em uma região com chuvas irregulares e sem rede de abastecimento de 

água tratada.  

 Como observado no gráfico 11, pessoas utilizam substâncias que não conhecem a 

origem e nem mesmo a composição, podendo assim ingerir elementos nocivos à saúde. Se faz 

necessária uma ação urgente do poder público de municipal no sentido de esclarecer as 

melhores e mais adequadas formas de utilização da água da chuva para que os moradores não 

venham ser acometidos por patologias associadas ao consumo dessa água, gerando elevação 

nos gastos públicos com tratamentos de saúde e, principalmente, diminuição na sua qualidade 

de vida.  
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A geologia e geomorfologia são ramos da Geografia física que propõem estudar a origem, 

estrutura e evolução do planeta, que atuam na formação das diferentes formas de relevo que 

interagem e constituem uma paisagem. Este trabalho tem como objetivo, caracterizar os 

aspectos geológicos e geomorfológicos dos munícipios de Areia, Alagoa Grande, Alagoa 

Nova e Matinhas, Paraíba. O trabalho é desenvolvido em três etapas metodológicas: revisão 

bibliográfica, localização geográfica e caracterização geológica e geomorfológica da área 

estudada. Foi possível constatar que os municípios estão localizados na província do Planalto 

da Borborema, considerada uma estrutura da plataforma sul-americana, de formação da 

tectônica do ciclo Brasiliano-Panafricano (700 a 450 Ma), sua distribuição é em relevo 

bastante movimentado e moderadamente dissecado, onde são apresentadas altas taxas 

pluviométricas e ilhas florestais, área também caracterizada por brejo de altitude. Essa análise 

geológica-geomorfológica, aliada à consecutiva produção de estudos científicos possibilitarão 

uma ampla compreensão da região estudada. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Planalto da Borborema; relevo; brejo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A geologia e geomorfologia são vertentes da Geografia que se relacionam e nos 

possibilitam compreender a formação e a estrutura do planeta, a evolução do relevo, suas 

formas e modelos. O Brasil é dividido em 10 províncias geológicas (IBGE, 1997) e a 

Província Borborema marca o espaço da nossa atual área de estudo. Trata-se de uma relevante 

estrutura da plataforma sul-americana, com formações iniciais de ordem tectônica do ciclo 

Brasiliano-Panafricano (700 a 450 Ma), definido como o último evento orogênico na região e 

que forma complexos terrenos, eventos sequenciais, blocos falhados, magmatismos e 

metamorfismos, dentre outras múltiplas alterações (MEDEIROS, 2004).  

As diversas características da Província Borborema no relevo do Nordeste do Brasil 

condicionam uma geomorfologia diversa, com superfícies de aplainamento, serras e chapadas 

com formas orientadas por deformações e falhamentos, além de processos de dissecação e 

deposição (MAIA, BEZERRA, SALES, 2010). Esta grande área cristalina na Paraíba engloba 

o Planalto da Borborema e áreas de depressão (Depressão Sertaneja e Depressão Litorânea) 

(JATOBÁ & LINS, 2001).  

A Microrregião do Brejo Paraibano corresponde a união de oito municípios (Alagoa 

Grande, Alagoa Nova, Areia, Bananeiras, Borborema, Matinhas, Pilões e Serraria) 

compreende as terras altas com formação predominante de material cristalino, localizadas em 
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parte da porção leste do Planalto da Borborema (IBGE, 2017). Este trabalho tem como 

objetivo, caracterizar os aspectos geológicos e geomorfológicos dos munícipios de Areia, 

Alagoa Grande, Alagoa Nova e Matinhas, no estado da Paraíba, visando contribuir com os 

estudos já existentes na região. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a realização desse trabalho foram realizados trabalhos de caráter bibliográfico para 

uma melhor compreensão da dinâmica geológica e geomorfológica da área escolhida para 

investigação. Também foi realizada a confecção de um mapa temático.  

Consultamos principalmente os trabalhos de IBGE (1997), Jatobá e Lins (2001), 

Wanderley (2002), Medeiros (2004), CPRM (2005) onde os materiais foram extraídos 

principalmente de livros e artigos científicos. Na obtenção de material geológico, foi realizada 

uma pesquisa cartográfica através da CPRM (2002), onde as principais informações 

geológicas foram coletadas. O mapa temático foi elaborado com o auxilio do software Qgis, 

com o intuito de obter a localização da área. 

A investigação bibliográfica foi a principal característica desse trabalho, tendo em vista 

que as bibliografias consultadas foram de suma importância para o desenvolvimento dessa 

pesquisa. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A Província Borborema é uma ampla região brasiliana que compreende a região 

nordeste da Plataforma Sul-americana, formada por um sistema ramificado de orógenos 

neoproterozoicos separados por terrenos proterozoicos que, eventualmente, apresentam 

núcleos arqueanos (ALMEIDA et al., 1981; BRITO NEVES, SANTOS, VAN SCHMUS, 

2000). Trata-se de um dos mais significativos compartimentos regionais do relevo nordestino, 

composto de grandes e pequenos maciços residuais sobre a superfície plio-pleistocênica que 

compõe o núcleo Pré-Crambiano do nordeste oriental brasileiro (ANDRADE E LINS 1963; 

JATOBÁ E SILVA 2017). 

A Província da Borborema é constituída, basicamente, de terrenos cristalinos (ígneos e 

metamórficos), com idades, majoritariamente, do Arqueano e, principalmente, do 
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Proterozóico (IBGE, 1997). Ocupa uma extensão na ordem de 380.000km
2
, sofreu 

instabilidade até o Pré-Cambriano Superior, mas a partir desta época, assim como em grande 

parte do que constitui o território brasileiro de hoje, tem se comportado como uma grande 

zona relativamente estável, sofrendo processos de acúmulo de sedimentos, com alguns 

períodos de reativação (WANDERLEY et al., 2002). 

 De acordo com a complexidade tectônica e litológica da Província Borborema, a área 

de pesquisa encontra-se em parte dos Terrenos Alto Pajeú (TAP), composta por sequencias 

metassedimentares e metavulcanossedimentares mesoproterozoicas, granitoides 

mesoproterozóicos e por estreitas faixas neoproterozóicas (CPRM, 2002). O Terreno Alto 

Pajéu (TAP) faz parte da porção do Domínio da Zona Transversal. Esse domínio corresponde 

ao setor central da Província Borborema, marcado por importantes zonas de cisalhamento 

(MEDEIROS, 2004). 

As áreas estudadas fazem parte do brejo de altitude que está inserido nesse contexto da 

Província Borborema, especificamente no Planalto da Borborema, dispondo de unidades 

litoestratigráficas que, genericamente, variam de granitoides, migmatitos, xistos, quartzitos, 

mármores, arenitos e conglomerados, estruturalmente sob zonas de cisalhamento e 

lineamentos (CPRM, 2005).  

Segundo Tabarelli e Santos (2004) os brejos são acidentes geográficos orográficos 

(serras, planaltos e platôs) com cotas de 500 a 1000m, que podem ser de: altitude (relevo), 

exposição (massas de ar/ventos úmidos) e posição (sopé de serra). Os autores afirmam que os 

brejos demonstram a evolução paisagística de dinâmicas paleoclimatológicas, paleobotânicas 

e geomorfológicas. A existência desses ambientes úmidos e sub-úmidos na zona oriental do 

Nordeste está associada à ocorrência do Planalto da Borborema, especificamente em, 

Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte (TABARELLI; SANTOS, 2004), uma 

vez que serras e planaltos favorecem a ocorrência de zonas fisiográficas de clima úmido.  

Nos acidentes geográficos descritos as áreas ficam expostas a barlavento tornando-se 

úmidas devido à concentração de umidade e condensação, resultando em orografismo que 

garante uma maior umidade atmosférica no local (ARAÚJO, 2012).  

Na Paraíba, o Brejo além de apresentar suas características naturais de exposição, 

posição e altitude, o brejo também é o nome dado a uma microrregião e está localizada em 
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partes da porção leste do Planalto da Borborema, com relevo forte e acentuado dispõe de 

densa rede de drenagem e altos índices pluviométricos, predominantemente marcado por 

material cristalino (IBGE, 2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DA PESQUISA 

 

A área de estudo está situada na borda oriental do estado da Paraíba, mas precisamente 

no Brejo Paraibano, na porção leste do Planalto da Borborema, formado por oito municípios 

(Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, Bananeiras, Borborema, Matinhas, Pilões e Serraria). 

Desses municípios apenas quatro são alvos de estudo nessa pesquisa, que são eles: Alagoa 

Grande, Alagoa Nova, Areia e Matinhas. 

 

 

Dados da CPRM (2005) atestam que o município de Areia está localizado na 

Microrregião do Brejo Paraibano e Mesorregião do Agreste Paraibano, possui área de 269 

km², sua sede tem altitude aproximada de 618 metros, e sua distância da capital do estado é de 

93 Km. O acesso é feito, a partir de João Pessoa, pelas rodovias BR 130/BR 104/PB 079.  

A superfície do município de Areia apresenta compartimentos do nível basal do 

Gondwana (±900Ma), que foram alçadas por movimentos epirogenéticos do Cretáceo ao 
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Cenozoico (145,5 Ma - 11,5 Ma) (CORREA et al. 2010), além de compartimentos de 

metamorfismo regional e superfícies somitais planares (chãs), sob modelado de aplanamento. 

Os modelados seguem um padrão regional de dissecação, oscilando e regidos por padrões 

estruturais de lineamentos nítidos (zonas de cisalhamento e falhamentos), sentidos O-L e O-

NE (COSTA, MARQUES, ARRUDA, 2018). 

Para os autores acima citados, o município de Areia é um brejo de altitude exposto aos 

ventos úmidos de Leste sob influência das encostas do Planalto da Borborema a barlavento 

oriental e caracteriza-se por áreas intensamente dissecadas e rampeadas em direção ao litoral 

leste. A principal característica encontrada é um relevo movimentado, com vales profundos e 

estreitos dissecados que se limitam, a leste, com escarpas; a oeste, com áreas mais suavizadas; 

e a norte e sul com morros dissecados. No município o posicionamento N, S e L configuram-

se no barlavento oriental do Planalto da Borborema (COSTA, MARQUES, ARRUDA, 2018). 

Dados de Corrêa et al., (2010) atestam que Areia possui altitudes que variam entre 

200m (brejos de posição) e 500m (platôs de brejos de altitude), destacando-se em sua 

paisagem alguns blocos serranos com altitudes entre 500 e 800m (platôs de brejos de altitude 

e de exposição). Sua área está sob controle tectônico de planos alçados e inclinados para SE e 

sua dissecação está controlada por linhas de fraturas registradas nos interflúvios, geralmente 

apresentando cumeadas e cristas simétricas em concordância com as direções dos falhamentos 

(CORRÊA et al., 2010). 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

90 

 
Fonte: Adaptado de CPRM (2005) 

 

De acordo com CPRM (2005), Areia é formada geologicamente por uma composição 

cenozóica, neoproterozóica, mesoproterozóica e paleoproterozóica. Dispõe de unidades 

litoestratigráficas que, genericamente, variam de granitoides, migmatitos, xistos, quartzitos, 

mármores, arenitos e conglomerados, estruturalmente sob zonas de cisalhamento e 

lineamentos (CPRM, 2005). 

 

ALAGOA GRANDE 

 

Segundo a CPRM (2005) o município de Alagoa Grande corresponde uma área de 

320,56 km². A sede do município tem uma altitude aproximada de 143 metros distando 

85,1755 km da capital. O acesso é feito, a partir de João Pessoa, pelas rodovias BR 230/PB 

079 (CPRM, 2005).  

O diagnóstico do município de Alagoa Grande realizado pelo Serviço Geológico do 

Brasil - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2005), geologicamente o 

município está inserido na unidade das superfícies dissecadas diversas, que ocorre nas áreas 

que margeiam as chapadas do Piauí e do Maranhão, em importantes áreas dos sertões de 

Alagoas e Sergipe e em pequenos trechos em outros estados nordestinos. 
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Fonte: Adaptado de CPRM (2005) 

 

De acordo com a CPRM (2005) Alagoa Grande é formada geologicamente por uma 

composição Mesoproterozóica, Paleo a Mesoproterozóica, Paleoproterozóica e Arqueana, 

possuindo falha ou zona de cisalhamento contracional, falha ou zona de cisalhamento 

transcorrente dextral, falha ou zona de cisalhamento transcorrente sinistral e lineamentos 

estruturais. 

O relevo é bastante movimentado, moderadamente dissecado, apresentando altitudes 

entre 300 e 700 metros, com solos pobres e rasos, salvo nas áreas de fundo de vales estreitos e 

profundos. Movimentação modesta, representada por topo de relevos arredondados e 

vertentes íngremes (CPRM, 2005). 

 

ALAGOA NOVA 

 

Para a CPRM (2005), o município de Alagoa Nova possui uma área de 122 km². A sede 

do município tem uma altitude aproximada de 530 metros distando 99 Km da capital. O 
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acesso é feito, a partir de João Pessoa, pelas rodovias BR 239/BR 104/PB 097. A área 

estudada localiza-se na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, o relevo de Alagoa 

Nova é geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados e a fertilidade 

dos solos é bastante variada, com certa predominância de média para alta (CPRM, 2005).  

 

Fonte: Adaptado de CPRM (2005) 

 

Segundo estudos da CPRM (2005), Alagoa Nova é formada geologicamente por uma 

composição neoproterozóica e mesoproterozóica. O material geológico é representado do por 

rochas metamórficas e magmáticas (gnaisses, migmatitos e granitos). Toda esta área faz parte 

do Complexo Gnáissico-Migmatítico fazendo fronteira ao Norte com uma intrusão com 

rochas plutônicas granulares - granitóides e para leste-oeste com as falhas transcorrentes e ao 

Norte passando pela intrusão plutônica já no limite da área de falhas indiscriminada 

(GOPINATH, COSTA, 2000). 

 

MATINHAS 
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 A CPRM (2005) afirma que o município de Matinhas está localizado na microrregião 

do Brejo e mesorregião do Agreste Paraibano. A área do município de Matinhas é de 38 km². 

A sede do município tem uma altitude aproximada de 300 metros distando 99,7 Km da 

capital. O acesso é feito, a partir de João Pessoa, pelas rodovias BR 230/BR 104/PB 097. O 

município de Matinhas está situado numa altitude média de 500 m, na parte oriental do 

Planalto da Borborema.  

 

Fonte: Adaptado de CPRM (2005) 

 

Matinhas é formada geologicamente por uma composição mesoproterozóica, possuindo 

falha ou zona de cisalhamento transcorrente dextral e lineamento estrutural (CPRM, 2005). 

Ainda sobre os aspectos geológicos do referido município, vale ressaltar que: 

[...] ocorre sobre rochas do embasamento cristalino pré-crambiano que foram 

cortados por falhas e fraturas relacionadas às ações tectônicas antigas 

registradas na região, de forma que os efeitos do tectonismo antigo sobre as 

rochas agem controlando em partes as formas do relevo e o padrão de 

drenagem da paisagem atual [...] (SOUZA; RAMOS; GUIMARÃES, 2012, 

p.02). 

 

Com relação aos aspectos geomorfológicos, o município de Matinhas está inserido na 

unidade geoambiental do Planalto da Borborema, o relevo é geralmente movimentado, com 
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formações de serras, vales profundos e estreitos dissecados, principais fatores influenciadores 

do próprio clima e da vegetação local. Nas superfícies suaves onduladas ocorrem 

afloramentos de rochas (CPRM, 2005).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa abordou os aspectos geológicos e geomorfológicos de Areia, Alagoa 

Grande, Alagoa Nova e Matinhas, todos pertencentes ao estado da Paraíba. Constatamos que, 

nessa porção oriental do Planalto da Borborema predomina uma área de relevo movimentado 

e de elevação altimétrica variando em aproximadamente 600 - 800 m. Os municípios 

supracitados apresentam uma vegetação densa, temperaturas mais baixas e altas taxas 

pluviométricas em relação ao seu entorno, resultantes da influencia altimétrica que o planalto 

favorece a esses municípios.  

Diante dos resultados foi possível perceber que os municípios estudados possuem 

semelhança na litoestratigrafia, destacando-se principalmente as unidades do 

Mesoproterozóico, Paleoproterozóico, Neoproterozóico e Cenozóico.                              

É pertinente ressaltar que os aspectos geológicos e geomorfológicos de Alagoa Grande, 

Alagoa Nova, Areia e Matinhas, influenciam diretamente no uso e ocupação dessas terras. O 

território predominantemente de relevo com feições acidentadas torna essa área uma exceção, 

resultando em belíssimas paisagens.       
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Resumo 

 

O Brejo Paraibano é uma das microrregiões que faz parte da Província Borborema e que 

corresponde ao conjunto de terras altas contínuas no estado da Paraíba, ―cujos limites são 

marcados por uma série de desnivelamentos topográficos e por rochas Pré-cambrianas e 

Paleozóicas representadas por granitos, filitos e quartzitos‖ (IBGE, 1996, p. 66). Entre os oito 

municípios que compõem o Brejo estão Bananeiras, Borborema e Serraria, que são objeto do 

presente estudo, onde foi realizada uma caracterização geólogica e geomorfológica. Assim, 

inicialmente foi realizada a pesquisa bibliográfica, a localização geográfica e a caracterização 

das áreas de estudo. Os municípios estão localizados no norte da microrregião, entre as 

microrregiões de Guarabira, do Curimataú Oriental e parte do Curimataú Ocidental, em 

altitude média de 473m (IBGE, 2010). O relevo local é geralmente movimentado, com vales 

profundos e material cristalino dissecado em colinas e lombas alongadas, com densa rede de 

drenagem e altos índices pluviométricos. O arcabouço geológico é formado por rochas 

Cenozóicas, Neoproterozóicas, Mesoproterozóicas e Paleoproterozóicas representadas, 

predominantemente, por arenito médio e conglomerático, granito, xisto, quartzito, mármore, 

granodiorito e monzogranito (CPRM, 2005). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Caracterização Geológica e Geomorfológica; Brejo Paraibano; 

Planalto da Borborema. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As serras e planaltos do Nordeste brasileiro totalizam 124.241 km
2
, o referente a 

apenas 8% do total da região, sendo que somente o Planalto da Borborema possui área total de 
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43.460 km
2
 e abrange os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas 

(SOUZA, 1999).  

Corrêa et al. (2010) definem o Planalto da Borborema como um conjunto de terras 

altas do nordeste oriental do Brasil, com desnivelamentos topográficos, sem continuidade 

litológica em relação ao relevo rebaixado do entorno, formada a partir de pulsos 

epirogenéticos, que originou um mosaico de subcompartimentos distintos, do ponto de vista 

morfoestrutural. 

No estado da Paraíba o Planalto da Borborema adquire importância fundamental na 

disposição dos recursos naturais, pois condiciona os tipos de recobrimento vegetal, os tipos de 

solos, de climas e a disposição hidrológica, que vão influenciar diretamente nas atividades 

econômicas, políticas, sociais e culturais (SOUSA et al., 2017).  

As características supracitadas são mais marcantes na vertente oriental da Borborema, 

onde está situada microrregião do Brejo Paraibano, formada pelos municípios de Pilões, 

Areia, Alagoa Grande, Alagoa Nova, Borborema, Bananeiras, Serraria e Matinhas, todos 

beneficiados pela umidade proveniente do litoral paraibano, que fica a uma distância 

aproximada de 100 km.  

A totalidade destes municípios envolve uma área de 1.202,1 km
2
, onde vivem, 

aproximadamente, 115 mil habitantes (IBGE, 2017). Trata-se de pequenas cidades, distritos e 

centenas de comunidades agrícolas e pecuárias, que se desenvolvem em meio aos resquícios 

de mata de altitude. Os ambientes naturais que se formaram ao longo dessa microrregião 

criaram espaços diferenciados em relação ao restante do estado, proporcionando inúmeras 

transformações socioambientais urbanas e agrárias ocorridas através da modificação do meio 

natural.  

 

OBJETIVO 

 

Visando contribuir para o melhor entendimento físico de três dos oito municípios 

localizados na microrregião do Brejo Paraibano, o presente trabalho objetiva realizar a 

caracterização geológica e geomorfológica de Bananeiras, Borborema e Serraria/PB.  
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METODOLOGIA  

  

O levantamento e os estudos bibliográficos foram fundamentados nos escritos 

pressupostos por vários autores que promoveram trabalhos sobre a temática geológica, 

geomorfológica e demais abordagens concentradas no âmbito da Geografia Física, dentre 

eles: Ab‘Sáber (1953), Carvalho (1982) e Jatobá (2014; 2017; 2019). 

A pesquisa está em fase preliminar, iniciada com o levantamento bibliográfico, a 

localização geográfica e a caracterização geoambiental das áreas de estudo, a partir das bases 

cartográficas já disponíveis, do levantamento do arcabouço geológico e do relevo, com o 

auxílio do Sistema de Informações Geográficas (SIGs).  

Na obtenção de dados de campo deu-se o registro fotográfico como maneira de 

interpretar a configuração física das áreas investigadas e dos elementos naturais presentes na 

área de estudo. Analisado o material disponível, foram realizados os percursos em todos os 

municípios para uma melhor compreensão da dinamicidade física das áreas estudadas. 

 As informações relativas ao arcabouço geológico dos municípios em estudo foram 

obtidas através de mapas e relatórios da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

(CPRM), além de artigos, monografias, dissertações e teses publicadas. A análise 

geomorfológica foi realizada a partir da integração dos dados geomorfológicos, geológicos, 

modelos de elevação digital e perfis topográficos/geológicos. 

Os mapas utilizados neste trabalho são: i) Mapa de localização da microrregião do 

Brejo Paraibano/PB (Adaptado de SIRGAS, 2000; IBGE, 2010 e AESA, 2013); ii) Mapa 

Geológico do Município de Bananeiras/PB (CPRM, 2005); iii) Mapa Geológico do Município 

de Borborema/PB (CPRM, 2005); iv) Mapa Geológico do Município de Serraria/PB (CPRM, 

2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os municípios de Bananeiras, Borborema e Serraria estão localizados no norte da 

microrregião do Brejo Paraibano (Figura 1), entre as microrregiões de Guarabira, do 
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Curimataú Oriental e parte do Curimataú Ocidental, em altitude média de 473m (IBGE, 

2010). 

         Figura 1.  Mapa de localização da microrregião do Brejo Paraibano/PB. 

 

             Fonte: Adaptado de SIRGAS (2000); IBGE (2010) e AESA (2013). 

 

Tal divisão em microrregiões, atualmente, foi substituída por outra forma. Trata-se da 

proposta de regionalização do território brasileiro, que foi baseada por meio da identificação 

de cidades-polo e dos municípios a elas vinculados, denominadas regiões Geográficas 

Imediatas e Intermediárias (IBGE, 2017). 

As Regiões Geográficas Imediatas têm na rede urbana o seu principal elemento de 

referência. Essas regiões são estruturadas a partir de centros urbanos próximos para a 

satisfação das necessidades imediatas das populações. As Regiões Geográficas Intermediárias 

correspondem a uma escala intermediária entre as Unidades da Federação e as Regiões 

Geográficas Imediatas (IBGE, 2017). Sendo assim, de acordo com a nova proposta de 

regionalização do território brasileiro, os municípios de Bananeiras, Borborema e Serraria/PB 

estão inseridos na Região Geográfica Imediata de Guarabira/PB e na Região Geográfica 

Intermediária de João Pessoa/PB.  
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A sede do município de Bananeiras tem uma altitude aproximada de 520m e ocupa 

uma área de aproximadamente 258 km². O município foi criado em 1833 e a população total é 

de 21.810 habitantes, sendo 7.590 na área urbana e 14.220 na zona rural. Bananeiras se 

localiza a 94,1 km distante da capital do estado, João Pessoa (CPRM, 2005). Seus limites 

estão estabelecidos da seguinte forma: ao Norte, com os municípios de Dona Inês e Campo de 

Santana; ao Sul, com os municípios de Borborema e Pirpirituba; a Leste, com o município de 

Belém; e a Oeste, com o município de Solânea (CPRM, 2005).   

A sede do município de Borborema tem uma altitude de 368m e ocupa uma área de 26 

km². O município foi criado em 1959 e a população total é de 4.730 habitantes, sendo 3.037 

na área urbana e 1.693 na zona rural. Borborema se localiza a 91,1 km distante da capital do 

estado, João Pessoa (CPRM, 2005). Seus limites de Borborema são: ao Norte, município de 

Bananeiras; ao Sul, município de Serraria; a Leste, os municípios de Pirpirituba e Pilõezinhos; 

e a Oeste, o município de Solânea (CPRM, 2005). 

A sede do município de Serraria tem uma altitude aproximada de 533m e ocupa uma 

área de 75 km². O município foi criado em 1895 e a população total é de 6.678 habitantes. 

Serraria se localiza a 88,7 km distante da capital do estado, João Pessoa (CPRM, 2005). Seus 

limites são: ao Norte, municípios de Borborema e Solânea; ao Sul, município de Areia; a 

Leste, os municípios de Pilões e Pilõezinhos; e a Oeste, o município de Arara (CPRM, 2005). 

Ambos os municípios em estudo fazem parte do Planalto da Borborema - um conjunto 

estrutural de maciços ou blocos falhados e dobrados em rochas do embasamento cristalino 

que se entende desde Alagoas até o Rio Grande do Norte (JATOBÁ, 2019, p. 41). Segundo 

Santos et al. (2002), todo o conjunto foi intensamente deformado pela orogênese Brasiliana, 

formando um cinturão de cisalhamento Brasiliano. O arcabouço atual é de uma série de 

blocos de embasamento alternados com faixas reliquiares de uma cobertura vulcano-

sedimentar originalmente mais contínua. 

O planalto da Borborema apresenta níveis altimétricos entre 600-800m. Mostra-se 

entalhado por vales profundos alternados com diferentes feições dissecadas com colinas, 

cristas paralelas, outeiros, patamares escalonados para leste e superfícies pediplanadas para 

oeste (JATOBÁ, 2019, p. 41). 
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Tal edifício, ligeiramente dômico, de grande amplitude, é circundado por depressões 

periféricas de circundesnudação (em diversos graus de evolução a cada qual com problemas 

geológicos e geomorfológicos locais), que o separam das áreas sedimentares cretáceas e 

terciárias do oeste, do sul, do norte e do leste (AB‘SABER, 1953, p. 55).      

As características geológicas da região ocupada pelos três municípios em estudo 

(Figura 2, 3 e 4) foram levantadas pelo CPRM (2005), no qual o arcabouço geológico local é 

formado por maciços e rochas Cenozóicas, Neoproterozóicas, Mesoproterozóicas e 

Paleoproterozóicas representadas, predominantemente, por arenito médio e conglomerático, 

granito, xisto, quartzito, mármore, granodiorito e monzogranito. 

 

Figura 2.  Mapa Geológico do Município de Bananeiras/PB. 

 

 
Fonte: CPRM (2005). 
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              Figura 3.  Mapa Geológico do Município de Borborema/PB. 

 

 

                   Fonte: CPRM (2005). 

 

Figura 4. Mapa Geológico do Município de Serraria/PB. 
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Fonte: CPRM (2005). 

 

Guerra e Guerra (2008) assim definem as rochas supracitadas nas figuras acima: 

- Arenito ―é uma rocha sedimentar resultante da junção dos grãos de areia por um cimento. 

Este termo exprime de maneira muito feliz a natureza da rocha, pois arenito significa pedra de 

areia‖ (p. 55); 

- Granito ―é uma rocha eruptiva composta de três minerais essenciais: quartzo, feldspato e 

micas. O granito aflora em grande quantidade no complexo cristalino brasileiro, geralmente 

associado ao gnaisse.‖ (p. 327); 

- Xisto é uma rocha metamórfica na qual os diferentes minerais se encontram dispostos em 

camadas, ao contrário do que se observa nas eruptivas (p. 643); 

- Quartzito é uma rocha metamórfica constituída, essencialmente, por grãos de quartzo. Do 

ponto de vista geomorfológico, estas rochas dão aspectos ruiniformes, semelhantes aos dos 

arenitos (p. 507); 

- Mármore é um calcário cristalino, ou melhor, um carbonato de cálcio metamorfizado e 

recristalizado. Em estado de pureza, o mármore é de coloração branca (p. 415);  

- Granodiorito é uma rocha plutônica, que consiste de quartzo, andesita, ortoclásio, biotita, 

hornblenda, com constituintes máficos (p. 328); 

-  Castro et al. (2014, p. 646) definem o monzogranito como um granito em que feldspatos 

potássico e plagioclásio estão presentes em quantidades semelhantes. 

As características geomorfológicas dos municípios em estudo, anteriormente 

estudados por CPRM (2005), revelam relevo local movimentado, de topografias forte-

onduladas com vales profundos e material cristalino dissecado em colinas e lombas 

alongadas, de outeiros altos e com densa rede de drenagem e altos índices pluviométricos. 

Suas vertentes são côncavo-convexo em forma de patamar, com um relevo dissecado, na qual 
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a dissecação resulta nas feições de lombada, colina e morro, enquanto as feições residuais 

destacam-se os escarpamentos residuais. 

A unidade geomorfológica dos referidos municípios apresentam-se voltadas para o 

lado leste do estado estendendo-se no sentido SO-NE transversalmente e em contato abrupto 

com os tabuleiros costeiros mais a leste, apresentando geralmente inclinações médias entre 

25º e 30º. Estas escarpas são caracterizadas por suas vertentes íngremes (CARVALHO, 

1982). Dessa forma, segundo BRASIL (1981, p. 321) ―a drenagem orientada para leste 

dissecou intensamente a área, conferindo-lhe feições de escarpa festonada‖.     

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma observação sobre a produção ou caracterização geomorfológica e geológica em 

municípios da Microrregião do Brejo Paraibano, particularmente em periódicos de Geografia, 

permite algumas considerações:  

- Os municípios estudados apresentam importantes evidências da atuação dos processos 

exógenos e endógenos ao longo do tempo geológico, sendo, portanto, o resultado das forças 

internas e externas num patamar de interação entre eventos geológicos e geomorfológicos; 

- A região em estudo agrega unidades geológicas formadas por maciços e rochas Cenozóicas, 

Neoproterozóicas, Mesoproterozóicas e Paleoproterozóicas, onde predominam arenitos, 

granitos, xistos, quartzitos, mármores, granodioritos e monzogranitos; 

- Apesar do grande número de trabalhos de Geologia e Geomorfologia publicados, as 

informações acerca do conteúdo físico trabalhado no ambiente local ainda é escasso, sendo 

necessário um melhor entendimento físico local; 

- Se faz necessário elaborar novos estudos sobre a dinâmica geológica-geomorfológica local a 

fim de se repensar a importância desses elementos físicos para uma melhor compreensão 

física geográfica. 
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Resumo 

 

O meio urbano contemporâneo tem vivenciado dilemas referentes à sustentabilidade urbana. 

As áreas verdes são negligenciadas da dinâmica urbana e se tornam áreas ociosas, comumente 

vistas como áreas de rejeitos e sem valor de capital imobiliário. Neste contexto, muitos 

assentamentos precários se apropriam de áreas verdes urbanas especialmente áreas de várzea 

e são base para a autoconstrução. Logo, tem-se como objetivos identificar os dispositivos do 

Estatuto das Cidades que permeiam a função social das áreas verdes assim como no Código 

Florestal Brasileiro, analisar os itens que enaltecem o uso urbano das áreas verdes e 

interpretar quais as possibilidades de uso urbano das áreas verdes para fins de moradia. Será 

feita pesquisa do tipo bibliográfica e documental, tendo como base a análise primária do 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10/07/2001) e o Código Florestal (Lei nº 12.651, de 

25/05/2012), além do uso de literatura complementar na qual relata casos que colaborem para 

o entendimento do uso efetivo das leis destinadas às áreas verdes urbanas. É preciso investigar 

como o Estatuto da Cidade garante que áreas de preservação permanente podem garantir o 

desenvolvimento sustentável social das cidades e sendo assim, como dentre estas funções 

pode vir a ser garantido o uso do solo para fins de lazer, área livre, corredores verdes, e em 

particular o uso de habitação social.  
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PALAVRAS-CHAVE: Áreas verdes; Preservação permanente; Função social. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A vigência das leis urbanas tem a função de acompanhar o caminhar da vida urbana nas 

cidades brasileiras. Os dilemas vividos na malha urbana estão pautados pelas leis federais, nas 

quais tentam de certa forma sanar tais problemáticas. Este trabalho visa elucidar os leitores 

sobre a existência das ressaltas legislativas mediante o empasse função social e áreas de 

preservação permanente. 

 O cotidiano urbano brasileiro é permeado de contradições sobre o avanço da 

infraestrutura urbana e a área verde urbana, pois além de envolver as logísticas de 

implementações projetuais e a procura pelo desenvolvimento sustentável, a disponibilidade e 

regularização fundiária são impasses notório para a grande maioria dos habitantes da malha 

urbana consolidada. A alternativa capitalista disponível impõe aos menos favorecidos as 

localidades ‗‘esquecidas‘‘ pelo poder público e negligenciadas pela população já estabelecida.  

 Este artigo é parte de um trabalho de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu 

para aquisição do título de especialista em gestão de cidades e planejamento urbano, em que 

procurou evidenciar as leis vigentes nas quais ressaltam as definições, direitos e deveres 

impostos aos gestores no que se refere às áreas de preservação permanente em meio urbano. 

Posteriormente, a apresentação de exemplos pelo Brasil que se encaixam na temática, teve a 

intenção de provocar a discussão sobre tais funções atribuídas às áreas de preservação e como 

de fato estas áreas são manipuladas nas cidades brasileiras. 

 

OBJETIVOS 

  

Este trabalho procura investigar as ressalvas salientadas pelas legislações vigentes nas 

quais permeiam as formas de utilização das áreas de preservações permanentes no meio 

urbano, tendo assim por finalidade clarear o entendimento sobre as funções e utilizações 

permitidas que se aplicam à estas áreas. O trabalho procurou ilustrar a realidade brasileira, 
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referente ao uso das áreas de preservação urbana no território, de forma a ressaltar a maneira 

como as cidades se comportam em relação a estas. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi de análise bibliográfica das legislações vigentes que 

protegem e enaltecem o preservação e uso das áreas verdes. A pesquisa foi prioritariamente 

respaldada na Constituição Da República Federativa Do Brasil de 1988, Código Florestal (Lei 

nº 12.651, de 25 de Maio de 2012.), e Estatuto da Cidade ( Lei nº 10.257, de 10 de Julho de 

2001.) A pesquisa foi feita a partir da análise dos artigos nos quais evidenciavam o assunto 

referente a áreas de preservação permanente e naquilo que permite o seu uso e restrições. 

Com propósito de respaldar e distender o assunto, a análise bibliográfica feita também se 

estendeu para as teses de mestrado e doutorado, artigos publicados nos quais também 

permeavam o assunto. Tal leitura foi necessária para maior compreensão da tocante e para 

vincular este com a realidade brasileira. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 A TEORIA VERDE BRASILEIRA 

 

1.2 Constituição Federal 

 

 

À luz da Constituição Federal, é notório o deve atribuído ao Governo Federal da 

seguridade habitacional visto que  

‗‘Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. (EC no 26/2000, EC no 64/2010 e EC no 

90/2015)‘‘ (Título II, Capítulo II, Constituição Federal, 1988). 

 

 Além de caber este dever ao Estado, é instituído sua competência assim como para os 

governos estaduais e municipais a promoção de ‗‘ programas de construção de moradias e a 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
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melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico‘‘ (Título III, Capítulo II, Art. 

23, Constituição Federal, 1988) 

 Mediante as incumbências das políticas públicas, dentre as ressalvas perante os planos 

diretores municipais e advertências a serem posteriormente exploradas pelo Estatuto da 

Cidade, Constituição salienta que tais políticas ‗‘ tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.‘‘ 

(Título VII, Capítulo II, Art. 182, Constituição Federal, 1988) 

 Ainda diante das políticas públicas, é ressaltado o direito à terra urbana mediante o uso 

contínuo da mesma, porém livre de orientações quanto ao tipo de solo urbano pois denota que 

‗‘Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 

cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.‘‘ 

(Título VII, Capítulo II, Constituição Federal, 1988). 
 

 Ao se referir ao meio ambiente, a lei evidencia a atuação pública do mesmo, como 

forma de promover o bem-estar social e o dever de preservação deste. Dentre as orientações 

que competem ao poder público, a utilização territorial do meio é salientada em um item no 

qual incube outros poderes a determinar seus usos frisando que  

‗‘(...) espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de 
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 

que justifiquem sua proteção;‘‘(Título VIII, Capítulo VI, Parágrafo 1º, Inciso 

III, Constituição Federal, 1988). 

 

1.3 Código Florestal 

 

As atribuições do Código Florestal, regido pela Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, 

visam a proteção das áreas vegetativas e o controle dos meios de exploração da mesma. Para 

fins de entendimento dos termos específicos, a lei determina que área de preservação 

permanente – APP são  

‗‘ área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.‘‘( 

Capítulo I, Art. 3º, Inciso II, Código Florestal, 2012).  
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Mediante as definições técnicas, é importante ressaltar que várzea de inundação são 

‗‘ áreas marginais a curso d‘água sujeitas a enchentes e inundações periódicas‘‘ (Capítulo I, 

Art. 3º, Inciso XXI) e faixa de passagem de inundação são ‗‘ área de várzea ou planície de 

inundação adjacente a cursos d‘água que permite o escoamento da enchente‘‘ (Capítulo I, Art. 

3º, Inciso XXII). A Seção I do Capítulo II faz ressalvas às delimitações das áreas de 

preservação permanente, nas quais seguem um cálculo progressivo do tamanho da faixa 

marginal necessária de acordo com a largura dos cursos d‘água tanto em zona rural quanto 

urbana, natural perene e intermitente, abrangendo de 30 a 500 metros a largura desta faixa. 

Dentre as definições do Código, também é ressaltado o uso alternativo do solo, que 

abrange sobre a  

‗‘substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por 

outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de 

geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, 
assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana.‘‘(Capítulo I, 

Art. 3º, Inciso VI, Código Florestal, 2012). 

 

Assim salientando a existência de tais práticas de ocupação humana em áreas de 

preservação defendidas por lei. Ainda o artigo faz o entendimento de interesse social como ‗‘a 

implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e 

culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições 

estabelecidas nesta Lei‘‘ (Capítulo I, Art. 3º, Inciso IX, alínea c, Código Florestal, 2012) e ‗‘a 

regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por 

população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas (...)‘‘ (Capítulo I, Art. 3º, Inciso IX, 

alínea d, Código Florestal, 2012). 

Através da Seção II do Capítulo II, ‗‘Do Regime de Proteção das Áreas de 

Preservação Permanente‘‘, é notório que a permissão para intervenção ou a supressão de 

vegetação nativa é permitida em casos de ‗‘(...) utilidade pública, de interesse social ou de 

baixo impacto ambiental (...)‘‘ (Capítulo II, Seção II, Art. 8º), com a mesma finalidade se 

aplicando para vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas, defendido pelo 

Parágrafo 1º da mesma seção. Igualmente, o Parágrafo 2º salienta a mesma condição de 

intervenção e supressão em áreas manguezal com a finalidade de ‗‘(...) execução de obras 

habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse 
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social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda.‘‘ (Capítulo II, 

Seção II, Parágrafo 2º). 

Advertindo a Lei nº 13.465/2017, na qual especifica os pormenores da regularização 

fundiária urbana, o Código Florestal  no Capítulo XIII, Seção II, salienta que a regularização 

fundiária (Reurb-S e Reurb-E) de núcleos urbanos que ocupam as áreas de preservação 

permanente será aprovada mediante esta mesma lei e específicos elementos no estudo técnico 

‗‘que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior com a 

adoção das medidas nele preconizadas.‘‘ (Capítulo XIII, Seção II, Parágrafo 1º). Os Artigos 

64 e 65 especificam as prerrogativas, respectivamente, da Reurb-S na qual abrange a 

‗‘regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados 

predominantemente por população de baixa renda, (...)‘‘ (Título II, Capítulo I, Seção I, Artigo 

13, Inciso I, Lei nº 13.465/2017) e Reurb-E que trata da ‗‘regularização fundiária aplicável 

aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada (...)‘‘ (Título II, 

Capítulo I, Seção I, Artigo 13, Inciso II, Lei nº 13.465/2017. 

 

1.4 Estatuto das Cidades 

 

O Estatuto da Cidade (Lei nº10.257 de julho de 2001) estabelece normas de ordem 

pública para a orientação espacial do meio urbano ‗‘(...) em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. (Parágrafo único, 

Estatuto da Cidade, 2001). 

É designado ao Estatuto orientar o desenvolvimento urbano aos gestores municipais, 

através de das funções sociais da cidade e propriedade urbana, cabendo ao município adequar 

as mesmas à formulação do seu Plano Diretor.  

Quanto aos deveres dos governos mediante as áreas de preservação ressaltadas pelo 

Estatuto, este se restringe às diretrizes gerais pois garante o ‗‘(...) direito a cidades 

sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 

infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer 

(...)‘‘(Capítulo I, Art. 2º, Inciso I) ao ressaltar o direito à  

‗‘ regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas 
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especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 

consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 

ambientais.‘‘ (Capítulo I, Art. 2º, Inciso XIV). 

 

2. A REALIDADE VERDE BRASILEIRA 

 

A vida urbana brasileira ultrapassou a fase do êxodo rural, onde hoje em dia a 

população urbana se sobrepõe a população rural. O contexto contemporâneo abrange as 

migrações interurbanas, onde grupos determinados em situações precárias de moradia 

movimentam-se em função do direito a terra urbana. Tal fenômeno se atribui ao notório 

avanço da especulação mobiliária sobre o território urbano, promovido pelo aumento da 

população que ‗‘(...) fomenta a valorização das terras, restringindo a uma parcela mínima da 

população este bem de consumo. Este fenômeno enfatiza ainda mais a disparidade entre os 

possuidores deste bem e a população realmente carente de moradia.‘‘ (CARNEIRO, 2010). 

A luta pela malha urbana assim se torna evidente, pois apesar do direito a moradia ser 

defendido por lei, a população marginalizada recorre ao seu direito a cidade através de 

espaços ‗‘restantes‘‘ e como afirma Maricato:  

‗‘(...)É nas áreas rejeitadas pelo mercado imobiliário privado e nas áreas 
públicas situadas em regiões desvalorizadas que a população trabalhadora 

pobre vai se instalar: beira de córregos, encostas dos morros, terrenos 

sujeitos a enchentes ou outros tipos de riscos, regiões poluídas, ou... áreas de 
proteção ambiental.(onde a vigência de legislação de proteção e ausência de 

fiscalização definem a desvalorização).‘‘ (MARICATO, 1996, pg 30-31). 

2.1 Moradia 

 

 Ilha de Deus - Recife/PE 

 

Rodeado pelos rios Jordão, Tejipió e Pina, a Ilha de Deus está localizada em uma área 

central da cidade de Recife entre os bairros de Imbiribeira e Pina. Teve o início da sua 

ocupação na década de 1950 e hoje tem uma área estimada de 3,65ha em área de mangue, 

ilustrado pela Figura 01 a seguir, e estima sua população ser em torno de 2.000 habitantes que 

vivem da pesca de sururu e cultivo de camarão orgânico, segundo moradores (MOREIRA E 

SOUZA, 2017). 
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Inserido dentro do Manguezal do Pina, por lei federal (Lei 4.711/1965) é considerada 

Área de Preservação Permanente, por lei municipal de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do 

Recife (Lei nº 16.176/1996) Zona Especial de Proteção Ambiental – ZEPA, esta na qual 

também delimita o perímetro da Ilha de Deus como Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, 

fazendo esta parte do Plano Global de Infra-Estrutura da Cidade do Recife. Em 2007 foi dado 

origem ao Plano de Ação Integrada de Investimento para a ZEIS Ilha de Deus, e entre 2009 e 

2014: 

 ‗‘(...) o Projeto evoluiu mediante a execução do Plano com a urbanização da 

ZEIS Ilha de Deus destacando a transformação do território a partir da 

provisão e melhoria de infraestrutura básica; construção e melhoria das 

habitações; melhoria física dos equipamentos públicos existentes (escolas 
públicas, posto de saúde, creche); reforma e construção dos equipamentos 

sociais da Ilha de Deus; provisão de estrutura de lazer e melhoria qualidade 

de vida dos moradores através de constantes ações coletivas de combate a 
indigência, combate o alto índice de analfabetismo, combate a poluição 

ambiental e a devastação do manguezal no intuito de elevar a qualidade de 

vida da população da Ilha de Deus.‘‘(MORAES e MARQUES, 2017) 
 

 Tendo alcançado um resultado de 92,5% de conclusão dos projetos habitacionais, um 

total de 369 unidades habitacionais, além de infra estrutura urbana contendo esgotamento, 

iluminação púbica, rede elétrica com tarifa social, limpeza urbana e monitoramento policial, 

entre outros, hoje a ilha é dotada de vivacidade urbana e prosperidade econômica, uma vez 

que vive da pesca e aquicultura além de turismo na região e uma ativa comunidade de 

moradores. 

Figura 01: Vista aérea da Ilha de Deus 
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Fonte: website Ilha de Deus. Disponível em: http://www.ilhadedeus.com.br/location. Acesso em: 

14/10/2019 

 

2.2 Lazer 

 

 Parque Barigui – Curitiba/PR 

 

Intitulado devido ao rio que o compõe, o Parque Barigui foi criado em 1972 pelo então 

prefeito arquiteto e urbanista Jaime Lerner. O parque possui uma extensa área recreativa e de 

lazer ao redor do Rio Barigui, onde dentro de uma área de 1.400.000 m² possui pavilhão de 

exposição, museu, centro de convenções, Sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

sanitários, lanchonetes, estacionamento, trilhas e diversas pistas para os transeuntes, entre 

diversas outras atividades, conforme ilustrado na Figura 02 a seguir, sem restrição de horário 

para circulação. Inserido na malha urbana da cidade de Curitiba, o Parque Barigui está 

localizando entre uma avenida de grande movimento da cidade (Av. Manoel Ribas) e a BR-

277, abrangendo os bairros Bigorrilho, Mercês, Santo Inácio e Cascatinha. Como parte da 

política municipal de preservação dos fundos do vale, os parques da cidade integram esta 

inciativa que procura  

‗‘(...) evitar o assoreamento e a poluição dos rios através de 
monitoramento, proteger a mata ciliar, bem como impedir a ocupação 

irregular das suas margens, tornando estas áreas abertas à população na 

forma de parques.‘‘ (Prefeitura de Curitiba, 2017) 
 

Figura 02: Masterplan Parque Barigui 
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Fonte: website da Prefeitura Municipal de Curitiba. Disponível em: 

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/croqui-parque-barigui/293. Acesso em: 14/10/2019. Edição: Alana 

Maluf. 

 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

 

 A fim de sintetizar as coletas feitas nas legislações analisadas foi criado uma tabela 

resumo a seguir, para uma compreensão mais sucinta das mesmas. Foram elencadas três 

categorias que permeiam as tocantes das análises, sendo estas Moradia; Lazer e Regularização 

Fundiária. 

 
Constituição 

Federal 
Código Florestal Estatuto da Cidade 

Moradia 

Defende o direito 

inviolável à moradia; 

promove os 

programas 

habitacionais e de 

melhorias. 

Permite a supressão ou 

intervenção da área 

vegetativa em caso de 

interesse social; permite 

a supressão ou 

intervenção em 

manguezais de áreas 

urbanas para obras 

habitacionais em projetos 

de regularização 

fundiária. 

Salienta o dever de 

garantir cidades 

sustentáveis nas quais 

incluem moradias. 

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/croqui-parque-barigui/293
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Lazer 

Preconiza a garantia 

do bem-estar de seus 

habitantes. 

Defende o interesse 

social, ressaltando a 

implantação de 

infraestrutura pública 

destinada a lazer, 

esportes e atividades 

culturais. 

Salienta o dever de 

garantir cidades 

sustentáveis nas quais 

incluem lazer. 

Regularização 

fundiária 

Aquisição do 

domínio de terras 

urbanas mediante 

uso ininterrupto para 

fins de moradia. 

Aprovação de projetos de 

regularização fundiária 

mediante apresentação de 

estudos técnicos e 

melhorias ambientais. 

Ressalta o 

estabelecimento de 

normas específicas de 

urbanização, uso e 

ocupação do solo para a 

regularização fundiária 

e urbanização de terras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O dilema das cidades sustentáveis nas cidades contemporâneas consequentemente 

também acaba criando impasses socioambientais e socioespaciais também. Na malha urbana, 

as áreas destinadas à preservação ambiental são tratadas de forma purista, onde a intervenção 

urbana deve ser minimizada a todos os custos. É notório a importância da preservação tanto 

quanto recuperação urbana das áreas verdes e permeáveis, contudo a contradição área verde X 

direito à cidade no meio urbano consolidado têm levado a vida urbana às suas mais extremas 

representações.  

 A lógica simples seguida pelas populações de baixa renda que se instalam a locais 

insalubres e muitas vezes de inimaginável habitação está intimamente atrelada ao direito a 

cidade, regido pela especulação imobiliária na qual praticamente indica a essas populações as 

únicas áreas ‗‘restantes‘‘ da cidade, áreas estas que são desconsideradas de infraestrutura 

urbana e investimentos devido ao seu direito de crescimento e expansão natural de fauna e 

flora, e que em uma reflexão deste comparativo, o direito das áreas verdes tem prevalência 

sobre o direito à moradia. 

 Já pautado pelas legislações vigentes aqui revisadas e que salientam a flexibilidade da 

coexistência humana e as áreas vegetativas, é preciso cautela e revisão das leis municipais e 

medidas tomadas quanto às iniciativas habitacionais quanto aos projetos voltados para o lazer 

e vivacidade urbana. A coexistência urbana e ambiental é essencial para os meios de crise 
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urbana, em que o progresso ambiental não mais apenas depende das áreas remotas 

preservadas, mas também do desenvolvimento sustentável e responsabilidade urbana. 
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Resumo 

 

O Brejo Paraibano é o nome dado à microrregião que compreende as terras altas localizadas 

em parte da porção leste do Planalto da Borborema, formado por oito municípios (Alagoa 

Grande, Alagoa Nova, Areia, Bananeiras, Borborema, Matinhas, Pilões e Serraria), envolve 

uma área de 1.202,1 km
2
, onde vivem cerca de 115 mil habitantes (IBGE, 2017). A região é 

uma das maiores produtoras agrícolas do estado, pois possui solos ricos em nutrientes devido 

a maior condição de umidade. Objetiva-se, nesta pesquisa apresentar os principais cultivos 

agrícolas da Microrregião do Brejo Paraibano (MRBP) e suas necessidades nutricionais. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica baseada em estudos atuais no interior de projetos de 

assentamento rural. Na citada microrregião predominam as culturas de banana (Musa sp), 

mandioca (Manihot esculenta Crantze); milho (Zea mays l.) macaxeira (Manihot esculenta), 

hortaliças e diversas fruteiras, com destaque para as frutas cítricas. As maiores necessidades 

nutricionais dizem respeito aos macronutrientes seguindo esta ordem: K
+
, N, Ca

2+
, Mg

2+
, S e 

P, para a banana; Ca
2+

, Mg
2+

, N, P e K
+
 para a mandioca e macaxeira; N, K, Ca

2+
, Mg

2+
e P 

para o milho. O que se configura na MRBP são solos ideais em macronutrientes, porém as 

condições do relevo e da falta de planejamento na disposição das culturas aumentam a 

susceptibilidade à erosão e as perdas de nutrientes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Brejo Paraibano; nutrientes do solo; culturas agrícolas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brejo Paraibano é o nome dado à microrregião que compreende as terras altas 

localizadas em parte da porção leste do Planalto da Borborema, formado por oito municípios 

(Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, Bananeiras, Borborema, Matinhas, Pilões e Serraria), 

envolve uma área de 1.202,1 km
2
, onde vivem cerca de 115 mil habitantes (IBGE, 2017). 

 Trata-se da região de maior produção e diversificação agrícola do estado, tendo em 

vista que possui solos ricos em nutrientes devido às condições apropriadas de umidade. 

Porém, mesmo tendo um solo rico, os pequenos agricultores tiveram dificuldades em seu 

manejo, uma vez que, toda a região brejeira paraibana era dominada pela monocultura de 

cana-de-açúcar, que era onde a maioria dos moradores dessa região buscavam sua 

sobrevivência.  
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E-mail: luciviar@hotmail.com 

http://www.citybrazil.com.br/pb/alagoagrande/
http://www.citybrazil.com.br/pb/alagoagrande/
http://www.citybrazil.com.br/pb/alagoanova/
http://www.citybrazil.com.br/pb/areia/
http://www.citybrazil.com.br/pb/bananeiras/
http://www.citybrazil.com.br/pb/borborema/
http://www.citybrazil.com.br/pb/matinhas/
http://www.citybrazil.com.br/pb/piloes/
http://www.citybrazil.com.br/pb/serraria/
http://www.citybrazil.com.br/pb/alagoagrande/
http://www.citybrazil.com.br/pb/alagoanova/
http://www.citybrazil.com.br/pb/areia/
http://www.citybrazil.com.br/pb/bananeiras/
http://www.citybrazil.com.br/pb/borborema/
http://www.citybrazil.com.br/pb/matinhas/
http://www.citybrazil.com.br/pb/piloes/
http://www.citybrazil.com.br/pb/serraria/


Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

122 

Entretanto, Moreira e Targino, (1997); Ponte (2011); Silva e Silva (2018) explicam que, 

em meados de 1980 e início da década de 1990, com o fim dos programas de incentivo do 

governo para o setor sucroalcooleiro, deu-se início à crise canavieira paraibana. Assim, 

muitos agricultores ficaram sem trabalho, tendo como saída o cultivo da agricultura de 

subsistência e o surgimento dos primeiros projetos de assentamento de reforma agrária.  

Ocorre que a maioria desses trabalhadores não tinha conhecimento adequado de plantio 

nem da qualidade do solo a ser utilizado, sendo necessária a intervenção de vários 

colaboradores para orientá-los na nova atividade a que se propunham. Passados mais de 20 

anos muitos assentados ainda não conseguem viver dignamente de suas próprias culturas, 

esbarrando nas dificuldades financeiras, burocráticas e infraestruturais que os impede de se 

desenvolver (PONTE, 2011). 

A dinâmica de ocupação ocorrida no Brejo Paraibano formou uma complexidade de 

relações que se solidifica na produção desses espaços e acentua as questões ambientais, por 

meio de contradições sociais urbanas e rurais, ocupações desordenadas, desmatamentos, 

especulações imobiliárias, turismo predatório e da falta de planejamento adequado ao 

desenvolvimento baseado na sustentabilidade. Embora a região seja privilegiada por suas 

condições ambientais, ainda passa por grandes dificuldades de planejamento, do que diz 

respeito à produção agrícola.   

 

OBJETIVO  

 

Apresentar os principais cultivos agrícolas da Microrregião do Brejo Paraibano (MRBP) 

e suas necessidades nutricionais. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O uso dos solos na região do Nordeste brasileiro é fundamentado sobretudo nas 

atividades canavieira (GUILHERME, 2018). Para Castro (2012) a produção agrícola no 

Nordeste está atribuída principalmente nas monoculturas, tendo as culturas da cana-de-açúcar, 

soja, milho e tabaco são os principais produtos agrícolas dos estados de Pernambuco, 

Alagoas, Paraíba, Bahia e Maranhão. Em relação ao Rio Grande do Norte, Ceará e na Paraíba 
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o algodão também realiza uma grande influência econômica. Já no sertão nordestino temos a 

agricultura de subsistência é dominante, tendo em vista as questões relacionadas a 

instabilidades naturais e econômicas contidas naquela região.   

Levando em consideração o uso histórico dos solos nordestinos e a sua vulnerabilidade 

devido ao uso constante da monocultura da cana-de-açúcar, o mesmo mostra fragilidades 

químicas e físicas, sendo possível identificar desgastes dos solos e a perda dos potenciais 

biológicos das terras, uma vez que têm como finalidade sustentar as pessoas ligadas a ela 

(GUILHERME, 2018).  

Desta forma, o nordeste brasileiro passa por problemas que afetam o desenvolvimento 

agrícola na região, que além de ser uma questão ambiental é uma questão significativa em 

relação ao ponto de vista edafoclimático e hidrológico, sendo que as atividades acontecem em 

um ecossistema frágil, que precisa de um maior cuidado. Neste contexto é necessário que haja 

uma modificação de estratégias que tenha por objetivo harmonizar, socioambientalmente, a 

questão discutida (FURTADO, 1997 apud GUILHERME, 2018). 

No que diz respeito aos aspectos tecnológicos, na agricultura brasileira a modernização 

no campo concentrou-se principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste, deixando a 

regiões Norte e Nordeste de lado, no qual prevalecem os pequenos produtores que vivem 

principalmente no meio rural onde muitas vezes se utilizam de manejos primitivos em seus 

cultivos agrícolas (SOUSA, 2019). Diante disso é notável que a agricultura familiar ou de 

subsistência fica cada vez mais com espeço reduzido, principalmente no cenário atual onde o 

agronegócio que predomina. (AGRA; SANTOS, 2001). 

Neste sentido, Guilherme (2018) coloca que o instrumento tecnológico ajuda muito a 

produtividade agrícola, sendo que a tecnologia é de grande importância para o homem que 

terá seu sustento do meio rural, pois sem nem um instrumento tecnológico e de forma 

primitiva os mesmo muitas vezes gera produções de abaixo nível com pouco potencial 

agrícola do solo, acaba não rendendo o esperado. No entanto a autora frisa o cuidado com o 

uso sustentável do meio técnico, assegurando a rotação das culturas locais com objetivo de 

proporcionar a preservação do solo em harmonia com sua utilização. 

Primavesi (2006) acentua que a agricultura necessita ficar em harmonia com a natureza, 

envolvendo as características do solo e sua estabilidade nutricional, proporcionando o 
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crescimento proveitosa dos vegetais. Dessa forma é necessário compreender a origem e 

evolução dos solos com o intuito de contribuir tanto para o seu melhor aproveitamento ao ser 

manejado bem como para o seu uso e conservação. 

   

METODOLOGIA 

  

A pesquisa está baseada nos estudos de Miranda et al (1987), Moreira e Targino (1997), 

Agra e Santos (2001), Malavolta (2006), Martins (2008), Silva et al. (2008) Correia et al 

(2010), Fialho e Vieira (2011), Henrique e Fernandes (2011), Ponte (2011), Castro (2012), 

Ferreira (2012), Cardoso et al (2015), Silva et al (2015), Primavesi (2016; 2018), Sousa et al 

(2017), Ferreira Filho (2018), Guilherme et al (2018), Silva e Silva (2018) Sousa et al (2019), 

dentre outros. Assim, trata-se de um levantamento bibliográfico procurando dar qualidade aos 

resultados encontrados dentro da proposta do presente trabalho.  

 

Caracterização da área da pesquisa 

 

O Brejo Paraibano é uma das 23 microrregiões do estado da Paraíba, pertence à 

mesorregião do Agreste Paraibano, está inserido na escarpa oriental do maciço da Borborema, 

entre as microrregiões de Guarabira, Curimataú Oriental, Curimataú Ocidental, Esperança, 

Campina Grande e Itabaiana, em altitude média de 400m (Figura 1). É formado por oito 

municípios (Bananeiras, Borborema, Serraria, Pilões, Areia, Alagoa Nova, Alagoa Grande e 

Matinhas), com população estimada em 115.853 habitantes, distribuídas em uma área total de 

1.202,1 km
2 

(IBGE, 2017). 

 

 

Figura 1. Mapa de localização da microrregião do Brejo Paraibano/PB 
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A escarpa oriental do Planalto da Borborema é representada por um alinhamento de 

serras com topos aplainados, traçado regular e disposto segundo a direção sudoeste-nordeste 

cuja altitude exerce uma influência considerável nos climas locais, pois intercepta as massas 

de ar úmidas transportadas pelos ventos alísios, que se precipitam por convecção (CPRM, 

2002; CORRÊA et al, 2010). São essas umidades que dão origem a uma pequena região 

úmida, conhecida como Brejo Paraibano.  

A microrregião do Brejo Paraibano é formada, predominantemente, por material 

cristalino dissecado em colinas e lombas alongadas, de topografias forte-onduladas, com 

densa rede de drenagem, de regime perene e de forte poder erosivo. Os leitos dos rios se 

desenvolvem em vales profundos em forma de V e se dispõem modelando o relevo e as 

formas de uso e ocupação em direção ao litoral (CPRM, 2002). 

Trata-se da região considerada o ―celeiro do Estado‖ graças à fertilidade e 

aproveitamento agrícola de seus solos, pois detém os maiores índices pluviométricos do 

estado da Paraíba (1300 mm anuais) (SUDENE,1988; CPRM, 2005; PONTE, 2011), envolve 

uma cobertura vegetal diversificada, que se espalha pelas colinas e proporciona a manutenção 

dos cursos d‘água e da fauna local, transformando esse ambiente em vetor de atração para 
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muitos visitantes, o que despertou o uso desse espaço para as práticas de turismo rural, 

turismo ecológico ou geoturismo (CARDOSO et al, 2015) . No entanto, esse conjunto natural 

apresenta muitas limitações e instabilidades devido ao relevo acentuado, as fortes 

declividades e a impermeabilidade de seus solos, sujeitos a constantes movimentos de massa 

(MELO E RODRIGUES, 2003; HENRIQUE e FERNANDES, 2011). 

No que diz respeito à organização territorial, populacional e econômica da microrregião 

do Brejo Paraibano, a tabela 1 expõe as principais informações. 

 

Tabela 1. Microrregião do Brejo Paraibano - IBGE (2000 e 2017). 

 

Municípios 

Área 

(km
2
) 

Altit. 

(m) 

Pop. DD 
hab/k2

 
Base 

Econômica 

Nº de 

PAs*  

ICMs (R$) 

 (2000) 

FPM (R$) 

(2000) 

Alagoa 
Grande 

333,7 143 30.004 89,91  Algodão 
Pecuária  

13 521.413,56 3.023.155.86 

Alagoa Nova 122 530 19.146 137,68 Algodão 
Agric.subs 

Ind. Transf. 
Comércio 

02 307.303,38 2.390.402,51 

Areia 264,6 618 25.849 195,31 Agric.subs 
Ind. Transf. 
Comércio 

06 397.147,21 2.741.932,16 

Bananeiras 273,8 520 21.817 88,26 Agric. 
Pecuária 
Indústria 

13 289.210,52 2.671.626,24 

Borborema 49,8 368 4.152 83,37 Agric.subs 
Pecuária 

- 197.592,98 1.102.776,52 

Matinhas 29,3 500 6.035 205,97 Agric.subs 
Pecuária 

02 179.307,33 1.102.776,52 

Pilões 46,1 334 7.227 156,77 Agric.subs 
Pecuária 
 

06 219.648,64 1.102.776,52 

Serraria 85,2 533 8.718 102,32 Agric.subs 
Pecuária 

02 200.036,21 1.335.813,42 

Total 1.202,1  115.853      

*PAs – Projetos de Assentamento. 

Fonte: IBGE (2000 e 2017). 

 

 RESULTADOS 

 

Segundo Malavolta (2006), para que as plantas superiores possam desenvolver e 

finalizar o seu ciclo de vida, as mesmas carecem de 17 elementos divididos em macro e 

micronutrientes, sendo eles o carbono (C), oxigênio (O), hidrogênio (H), nitrogênio (N), 

fósforo (P), potássio (K
+
), cálcio (Ca

2+
), magnésio (Mg

2
), enxofre (S), cloro (Cl), manganês 

(Mn), boro (B), zinco (Zn), ferro (Fe), cobre (Cu), níquel (Ni) e molibdênio (Mo). Dentre os 

http://www.citybrazil.com.br/pb/regioes/brejoparaibano/
http://www.citybrazil.com.br/pb/alagoagrande/
http://www.citybrazil.com.br/pb/alagoagrande/
http://www.citybrazil.com.br/pb/alagoanova/
http://www.citybrazil.com.br/pb/areia/
http://www.citybrazil.com.br/pb/bananeiras/
http://www.citybrazil.com.br/pb/matinhas/
http://www.citybrazil.com.br/pb/piloes/
http://www.citybrazil.com.br/pb/serraria/
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que foram citados, apenas os três primeiros são retirados do ar e da água, que são chamados 

de elementos não minerais e compreende mais de 95% da matéria seca das plantas. Quanto ao 

restante desses nutrientes os mesmos são retirados do solo pelas raízes das plantas, sendo 

chamados de elementos minerais ou nutrientes minerais e apontados como essenciais ao 

crescimento vegetal (PRIMAVESI, 2016; 2018). 

Dentre os principais cultivos agrícolas da MRBP estão a banana (Musa sp), mandioca 

(Manihot esculenta Crantze); milho (Zea mays l.), batata doce (Ipomoea batatas), urucum, 

hortaliças e diversas fruteiras (tangerina, manga, caju, jaca, cajá). 

Estudos elaborados por Sousa et al (2019) sobre os principais cultivos agrícolas e suas 

necessidades nutricionais na MRBP atestam que: 

- O cultivo da banana (Musa sp), depende principalmente de K
+
 (potássio) e N (nitrogênio) 

para manter um bom desenvolvimento vegetativo e reprodutivo, seguidos de Ca
2+

(cálcio),  

Mg
2+ 

(Magnésio), S (enxofre) e P (fosforo), além dos micronutrientes: cloro (Cl), manganês 

(Mn), ferro (Fe), zinco (Zn), boro (B) e cobre (Cu) (COSTA et al, 2016).  Na área de estudo o 

cultivo dessa fruta ocorre praticamente de forma natural, beneficiada da umidade e de 

quantidades generosas de K (potássio), Ca
2+

(cálcio), Mg
2+

 (magnésio) e P (fosforo). No 

entanto, alguns assentados costumam utilizar o adubo 10,20,20, ou seja, em um saco com 

peso de 50 kg existem 10 kg de N (nitrogênio), 20 kg de P (fosforo) e 20 kg de K
+ 

(potássio).  

Neste sentido os agricultores usam cerca de 100 gramas de NPK em torno da touceira 

de bananeira, na maioria das vezes no início e ao final do período chuvoso, depois 

acrescentam os restos de palhadas para proteger o adubo a ser incorporado ao solo e cobrir o 

mesmo com MO (Molibdênio), evitando que fique queimado pelo sol. A vista disso, esses 

nutrientes regressam ao solo através das chuvas, em seguida são inseridos nas plantas pelas 

raízes até chegar aos pseudocaules, folhas e rizomas. O resultado desses nutrientes na planta 

se dá pelo tamanho e qualidade da fruta ao se desenvolver; 

- O cultivo da mandioca (Manihot esculenta Crantze) necessita principalmente dos nutrientes 

Ca
2+ 

(cálcio), Mg
2+ 

(magnésio), N (nitrogênio), P (fosforo) e K
+ 

(potássio). Fialho e Vieira 

(2011) afirmam que, embora a mandioca seja uma planta rústica e adaptada a solos de baixa 

fertilidade a mesma apresenta respostas significativas ao uso de adubos, com aumentos 

expressivos de produtividade.  
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Para os autores supracitados a mandioca exporta do solo grandes quantidades de 

nutrientes (para uma produção de 25 toneladas de raízes e parte aérea de mandioca/ha, são 

extraídos 123 kg de N (nitrogênio), 27 kg de P (fosforo), 146 kg de K
+  

(potássio), 46 kg de 

Ca
2+

 (cálcio) e 20 kg de Mg
2+ 

(magnésio), pela ordem de exigência da planta: K
+
(potássio), 

Ca
2+ 

(cálcio), N (nitrogênio), P (fosforo) e Mg
2+ 

(magnésio); 

- A cultura do milho (Zea mays), Ferreira (2012) explica que ele precisa principalmente de N 

(nitrogênio) e K (potássio), seguidos de P (fosforo), Ca
2+ 

(cálcio), e Mg
2+ 

(magnésio). Quanto 

as necessidades de micronutrientes o autor coloca que são pequenas, no entanto, a falta de um 

desses elementos pode dá um efeito de desordem de processos metabólicos no que diz 

respeito a deficiência de um macronutriente, como por exemplo N (nitrogênio). No que se 

refere à exportação desses nutrientes nos grãos, o P (fosforo) é quase todo transferido para as 

sementes (80 a 90%), seguindo-se o N (nitrogênio) (75%), o S (enxofre) (60%), o Mg
2+

 

(magnésio) (50%), o K (potássio) (20 — 30%) e o Ca
2+

 (cálcio) (10 — 15%). Em função 

disso, a inclusão dos restos do milho retorna ao solo boa parte dos nutrientes, principalmente 

K (potássio) e Ca
2+ 

(cálcio), presentes na palha, desta forma a falta de qualquer macro ou 

micronutriente atrapalha o desenvolvimento. 

- A batata doce (Ipomoea batatas) - quando a cultura é instalada em conjunto a uma outra 

cultura que tenha recebido grandes quantidades de fertilizantes, como é o caso da maioria das 

hortaliças, geralmente não são feitas adubações e nem correções de acidez. No entanto, com 

base nos estudos e na análise do conteúdo mineral, a cultura extrai 60 a 113kg de N 

(nitrogênio); 20 a 45,7kg de P2O5 (pentóxido de fósforo); 100 a 236kg de K2O (óxido de 

potássio); 31 a 35kg de CaO (óxido de cálcio) e 11 a 13kg de MgO (óxido de magnésio), para 

uma produção de 13 a 15 t/ha. Para uma produção de 30t/ha de raízes, extrai cerca de 

129Kg/ha de N (nitrogênio); 50kg/ha de P2O5 (pentóxido de fósforo) e 257Kg/ha de K2O 

(óxido de potássio). Entretanto é necessário analisar que a extração de nutrientes depende do 

cultiva e das características químicas e físicas do solo, do clima e do ciclo da cultura para que 

possa se desenvolver de forma correta (MIRANDA et al; 1987, SILVA et al 2008). 

- O urucum (Bixa orellana), por sua vez, é uma planta que exige um pouco mais de nutrientes, 

necessitando, sendo necessário uma adubação equilibrada desde a fase de viveiro, visandocom 

intuito que a formação de suas mudas tenha uma maior capacidade de desenvolvimento no 
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campo (FERREIRA FILHO, 2018). O autor ainda coloca que o fornecimento de nutrientes, 

nesta fase, intensifica o crescimento inicial da planta, desta forma, há maior demanda de Ca 

(cálcio), N (nitrogênio), K (potássio), Fe (ferro) e Mn (Manganês), obedecendo a seguinte 

ordem decrescente: N (nitrogênio) > Ca (cálcio) > K (potássio) > Mg(Magnésio) > P(fosforo). 

Para micronutriente, a sequência é a seguinte: Mn (Manganês) > Fe (ferro) > Zn (zinco) > B 

(boro) > Cu (cobre). 

- No que diz respeito às fruteiras (tangerina, manga, caju, jaca, cajá), as mesmas se crescem 

de forma natural, entretanto alguns fatores podem ajudar esse crescimento e são considerados 

indispensáveis tais como: a temperatura, luz, ar, água, nutrientes, além de outros aspectos. 

Carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio (O) são elementos essenciais para essas plantas, 

constituindo 90 a 96 % dos tecidos vegetais (MARTINS, 2008 p. 3).  

- Para o cultivo tradicional de hortaliças, necessita-se apenas de fertilizantes naturais, da 

umidade do solo e da incorporação de esterco de gado e cama de frango. No entanto, seria 

interessante utilizar-se da adubação verde e da torta de mamona, sem esquecer de que o solo 

também precisa de pousio (SOUSA, 2019 P.35) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo permitiu compreender que a MRBP teve sua ocupação histórica pela 

monocultura de cana de açúcar; seus solos foram desgastados constantemente sem nenhum 

tipo de cuidado ao maneja-lo. Os pequenos agricultores, que representam a maioria, 

necessitam saber a forma correta de manejo agrícola. 

Desse modo, deve-se praticar o apropriado preparo do solo buscando o controle da 

erosão; também é interessante fazer uso de variedades mais bem sucedidas em suas 

plantações, buscando, de forma sustentável, o controle de pragas e doenças.  

Nos últimos anos criou-se uma diversidade de culturas na MRBP, proporcionando um 

melhor aproveitamento do solo. O mesmo contém solos ideais em macronutrientes, porém as 

condições do relevo e da falta de planejamento na disposição das culturas aumentam a 

susceptibilidade à erosão e as perdas de nutrientes. 
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Resumo 

 

Com o discurso ambientalista em pauta na contemporaneidade se julga pertinente o estudo e a 

análise das áreas verdes que ainda restam da flora primitiva do Brasil, visto que as Unidades 

de Conservação apresentam-se como objetos de grande importância para o contexto da 

preservação ambiental do século XXI. Atrelado a este cenário se faz necessário trazer para um 

contexto educacional a congruência das Unidades de Conservação (UCs) com a Educação 

Ambiental (EA). Assim sendo, o objetivo da presente pesquisa é relacionar e interpretar a 

prática docente local no que constitui a abordagem e a aplicação da discussão das UCs em 

sala de aula nas principais instituições de ensino do município de Bananeiras/PB. 

Pretendendo-se chegar a um resultado parcial de como estão sendo trabalhadas essas 

Unidades que se situam próximas a realidade dos docentes e qual a perspectiva de trabalho 

com este tema na sala de aula. Para a realização do presente trabalho serão elaborados dois 

questionários semiabertos, sendo um deles referentes à docência e a prática em sala de aula e 

outro relacionado ao público estudantil da rede regular de ensino e a sua experiência acerca da 

temática. Além disto, será utilizado material fotográfico, georreferenciamento dos locais 

estudados e a utilização de embasamento-referencial teórico para o auxílio nas discussões 

presentes no artigo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental; Unidades de Conservação; Bananeiras/PB. 

 

INTRODUÇÃO 

                                                
29Licenciatura Plena em Geografia, UEPB, Guarabira/PB.  
E-mail: pdeividy@ymail.com 
² Licenciatura Plena em Geografia, UEPB, Guarabira/PB.  
E-mail: edsonhandrade@hotmail.com 

Licenciatura Plena em Geografia, UEPB, Guarabira/PB.  
E-mail: macedofranklyn13@gmail.com 

 

mailto:pdeividy@ymail.com
mailto:edsonhandrade@hotmail.com
mailto:macedofranklyn13@gmail.com


Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

134 

 

Com a rápida transformação da paisagem natural do Brasil é fácil perde-se de vista as 

áreas naturais e nativas da vegetação local e regional. São poucas as áreas preservadas e/ou 

intactas, pois com a exploração consumista as áreas verdes pendem para a extinção no espaço 

terrestre que se habita. Esta transformação paisagística ocorre não apenas em regiões 

metropolitanas, mas é possível observar tais modificações antrópicas em pequenos 

municípios. 

Uma das poucas preservações naturais que ainda restam em território nacional são as 

Unidades de Conservação que são espaços verdes protegidos e reconhecidos nacionalmente e 

internacionalmente que impedem que haja a transformação humana nessas localidades. 

Portanto, é fundamental a sua preservação e mais que isso, levar a reconhecimento da 

sociedade a importância que esses espaços verdes possibilitam para a biodiversidade local e 

regional. 

Para se propagar o conhecimento e a importância das UCs é importante traçar métodos e 

perspectivas para o ensino destas a população. Desse modo, pode-se utilizar a educação 

escolar como um meio de disseminar este conhecimento a sociedade, principalmente em um 

atual sistema temporal no qual se propagam as reduções de áreas verdes que ainda restaram da 

mata nativa brasileira. 

As escolas (sejam públicas ou privadas) possuem um nível considerado de 

responsabilidade para a transmissão deste conhecimento, ou seja, trabalhar a Educação 

Ambiental na escola é fundamental para a formação do indivíduo enquanto ser pensante e 

detentor da formulação crítica e subjetiva.  

Dessa forma este trabalho pretende fazer uma discussão acerca das Unidades de 

Conservação que existem no município de Bananeiras/PB, mostrar sua importância atual para 

a biodiversidade e a interação do meio com a sociedade e como esta temática está sendo 

abordada em sala de aula numa perspectiva da Educação Ambiental de indivíduos e 

participantes da própria natureza. 

Para a realização desta pesquisa se utiliza da referência bibliográfica para o embasamento 

teórico, atividades de campo onde serão aplicados questionários semiabertos encaminhados a 

professores e alunos da rede regular de ensino do município, demonstrando a perspectiva da 
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realização desta análise, além da utilização de material fotográfico e cartográfico para a 

melhor compreensão e caracterização do objeto de estudo. 

 

 

 

OBJETIVOS 

  

Esta pesquisa tem como objetivo estudar e interpretar como se dá o ensino de áreas 

ambientalmente protegidas no contexto escolar, neste caso como objeto específico de como 

são trabalhadas as Unidades de Conservação Ambientais, cujo há presença destas no 

município como já destacado anteriormente. 

Assim sendo, quer-se conhecer se professores da rede municipal de ensino do município 

de Bananeiras/PB trabalham essa temática em sala de aula, tendo em vista seu respaldo para o 

desenvolvimento ambiental do indivíduo enquanto aluno da rede básica de ensino. Atrelando-

se a esta abordagem, a presente pesquisa também possui o interesse de conhecer também a 

perspectiva do público discente acerca da temática, portanto abrangendo duas esferas 

importantes do sistema de ensino-aprendizagem na transversalidade da Educação Ambiental.  

 

METODOLOGIA 

 

Para a construção deste trabalho, foi necessário a utilização de instrumentos pedagógicos 

legais, tais como LDB, os PCN e a Lei Nº 9.795 de 27 de abril de 1999 que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental - PNEA, para que fosse possível o entendimento sobre o 

que é a Educação Ambiental e como deve ocorrer esse ensino nas escolas. Nessa etapa do 

trabalho a pesquisa bibliográfica foi a base para a formulação das discussões. 

Posteriormente, já detendo o conhecimento acerca das Unidades de Conservação 

localizadas no município da pesquisa, foram realizadas algumas visitas às escolas e lá, os 

Professores das disciplinas de Geografia e Ciências participaram de um questionário semi-

estruturado, com perguntas abertas e de múltipla escolha. Essas questões indagavam o 

Professor participante se há a Educação Ambiental em suas turmas e caso haja, como se dá o 
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processo de ensino/aprendizagem nas mesmas. Algumas questões foram específicas sobre 

Unidades de Conservação, afim de sondar a formação do Professor e a profundidade do 

conhecimento detido por ele, em relação a esse assunto. 

Finalizados os questionários com os Professores, foram selecionados, de forma aleatória, 

alguns alunos e entregue à cada um deles outro questionário contendo apenas perguntas de 

múltipla escolha. Neste questionário, o estudante responderia se já conhecia as UC‘s estaduais 

localizadas no município e qual a necessidade da Educação Ambiental em sua formação 

enquanto indivíduo crítico. Incluídas nesse questionário, o estudante responderia também 

sobre a importância da preservação, do investimento e desenvolvimento de novas práticas de 

inclusão das UC‘s no turismo, economia e educação na sociedade civil local. 

Para a construção do mapa de localização das UC‘s foi utilizado o software gratuito QGis 

e dados do IBGE (2018), CPRM (2018) e INPE (2018).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O município de Bananeiras/PB (figura 1), localiza-se no interior do Estado da Paraíba, 

geomorfologicamente situada no Piemonte do Planalto da Borborema (SILVA, 1997). Está 

inserido na mesorregião do Agreste Paraibano e microrregião do Brejo, porém com a nova 

divisão geoeconômica do IBGE (2017), que analisa o perfil socioeconômico regional, o 

município passa a pertencer à Região Imediata de Guarabira e à Região Intermediária de João 

Pessoa. O município possui uma altitude de aproximadamente 520 metros em relação ao nível 

do mar, ocupando uma área de 258 km² (CPRM, 2005). Segundo Silva (1997, p. 15) ―o 

município apresenta um relevo forte, ondulado e montanhoso, sempre surgindo espigões de 

topos horizontais e, como destaque, podemos relacionar a Serra do Bebedouro, a sudoeste do 

município‖. Ainda segundo o mesmo autor, Bananeiras sofre influência das chuvas 

orográficas e possui clima temperado denominado por ele, como Clima Nordestino Sub-Seco. 

Enquanto vegetação, o município de Bananeiras apresenta a Floresta Ombrófila Densa. 

Figura 1: Localização e delimitação do município de Bananeiras/PB 
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Fonte: <agencia.ufpb.br> acesso em outubro de 2019.  

No Estado da Paraíba, encontramos as Unidades de Conservação destacadas na figura 2. 

Já no município de Bananeiras estão localizadas duas UC‘s, sendo elas, a Área de Relevante 

Interesse Ecológico de Goiamunduba (ARIE de Goiamunduba) e a Área de Proteção 

Ambiental da Cachoeira do Roncador (APA do Roncador). 

As instituições de ensino que serviram como objetos de estudo denominam-se como: 

Escola Municipal de Ensino Fundamental "Miguel Filgueira Filho", Escola Municipal de 

Ensino Fundamental "Professora Emília de Oliveira Neves" e a Escola Cidadã Integral e 

Técnica "José Rocha Sobrinho" consideradas três importantes escolas do município.  

 

Figura 2: Unidades de Conservação do Estado da Paraíba 

 
                         Destaque para Bananeiras/PB. 

Fonte: http://sudema.pb.gov.br – Acesso em: 28 de agosto de 2019. 
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Como já mencionado, as Unidades de Conservação (UC‘s) participam de um lugar 

importante no tocante ao meio ambiente e a discussão ambiental, assunto que é discutido 

desde a década de 1970 com conferências em diversos países em prol da conservação da 

biodiversidade e da preservação da flora nativa. Em definição da SUDEMA as Unidades de 

Conservação são: 

Áreas com recursos ambientais, requisitos ecológicos e/ou beleza cênica, cujo 

principal objetivo é assegurar às populações o uso sustentável da natureza. São 

decretadas por autoridades federais, estaduais ou municipais. Áreas particulares 

também podem ser transformadas em UCs, bastando para isso que o proprietário 

procure um órgão governamental demonstrando interesse em transformar a área (ou 

parte) em Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) (SUDEMA, 2019). 

 

Ainda para complemento referencial cita-se a Lei n. 9.985 de 2000 que institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC. Esta traz em seu artigo 

2° inciso I as Unidades de Conservação como: 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000). 

 

Assim, as Unidades de Conservação possuem uma importância ecológica que não se 

pode negligenciar, pois são áreas que restaram ―intactas‖ desde a época colonial brasileira, 

onde preserva além da biodiversidade, o contexto cultural/natural do Brasil, e por que não 

dizer também um contexto histórico. Elas (UCs) podem ser de caráter privativo ou público, 

todavia as Unidades de Conservação presentes no estado da Paraíba possuem um caráter 

público em sua maioria. Dentre estas, as Unidades de Conservação presentes no município de 

Bananeiras/PB também se enquadram como patrimônio público. 

Porém, as Unidades de Conservação podem ser consideradas de formação e instauração 

recente, tendo em vista que as discussões ambientais só tiveram respaldo a partir da década de 

1970 com diversos fatores que levaram os países e seus representantes se reunirem em prol do 

bem-estar da natureza. Como nos afirma HASSLER (2005) ―Os planos de manejo, atualmente 

essenciais para a implantação das Unidades de Conservação, começaram a ser elaborados em 

fins da década de 1970‖. 
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Daí por diante o governo brasileiro através do Ministério do Meio Ambiente começa a 

planejar e implantar essas áreas naturais ao longo do território nacional por meio de estudos 

técnico-científicos. 

Dentro desta perspectiva, o SNUC criou algumas nomenclaturas para designar as áreas 

necessárias à proteção. Podemos citar, entre outras, Estação Biológica (ESEC), Reserva 

Biológica (REBIO), Parque Nacional (PARNA) e Refúgio de Vida Silvestre (REVIS). Essas 

mencionadas são chamadas de Unidades de Proteção Integral, ou seja, de uso exclusivo ou 

predominantemente para pesquisas de conservação, extinção, especiação, com visitação 

controlada, entre outros aspectos, sem que haja o uso de suas áreas para quaisquer outras 

atividades. 

Por outro lado, com a característica de serem áreas destinadas ao uso sustentável, o 

SNUC destinou alguns territórios para que houvesse a dinâmica entre o homem e a natureza, 

classificadas como Unidades de Uso Sustentável: Área de Proteção Ambiental (APA), Área 

de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Floresta Nacional (FLONA), Reserva Extrativista 

(RESEX), Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva Particular de 

Patrimônio Natural (RPPN), com outras mais. Como é o caso da APA do Roncador e da 

ARIE de Goiamunduba. Henry-Silva (2005, p. 141) descreve a APA como uma área 

considerável e com a presença da interferência antrópica que refletem no bem-estar da 

população local, além de conscientizar o abuso ocupacional da área. Enquanto ARIE, o 

mesmo autor as caracteriza como áreas menores, com pouca ou sem presença e transformação 

antrópica, além de abrigarem exemplares da biota oriunda do lócus. 

Isto posto, podemos afirmar a importância de se conhecer e criar um pensamento crítico 

em relação a essas áreas de proteção ambiental, pensando numa perspectiva de preservação 

desses espaços verdes. 

A educação escolar tem um papel fundamental na construção social do cidadão. Em um 

de seus aspectos de construção enquanto indivíduo, o ser pensante deve ser trabalhado em sua 

área natural, pensar sua relação com o meio e o seu papel de preservá-lo. Dessa forma, há 

uma responsabilidade do trabalho docente com relação a transmissão do conhecimento 

ambiental e construir um cidadão pensante crítico e ambientalista, fazendo-o perceber e 

entender que o meio ambiente é necessário para o desenvolvimento das futuras gerações. 
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Para a propagação de uma Educação Ambiental nas escolas é fundamental que o 

professor trabalhe com temas transversais em suas disciplinas acerca do meio ambiente, neste 

caso o trabalho com as Unidades de Conservação. É como nos confirma Santos e Gardolinski 

(2019) sobre a importância desta temática: 

O Brasil é um país com extensão continental, por isso o ensino e a prática da 

educação ambiental na totalidade das escolas, tanto públicas quanto privadas, requer 

empenho dos governantes das três esferas: federal, estadual e municipal, a fim de 

possibilitar o alcance dos projetos a cada espaço educacional do país, bem como a 

capacitação de professores SANTOS e GARDOLINSKI, 2019, p. 14). 

 

Observa-se que para levar-se o conhecimento ambiental adiante é preciso a formulação 

de parcerias de diversas esferas, tendo em vista que o público alvo é a sociedade como um 

todo; tentar educar ambientalmente a população afim da propagação da importância do meio 

para o ser humano. Nas escolas, este trabalho pode ser feito através de palavras e temas 

geradores, que ―são constituídas pelos vocábulos mais carregados de certa emoção, pelas 

palavras típicas do povo. Trata-se de vocábulos à sua experiência existencial, da qual a 

experiência profissional faz parte‖ (FREIRE, 1979 p. 42). 

Com isso, o papel do trabalho docente na formação comum do cidadão pode 

―alfabetizá-lo‖ ambientalmente através das próprias experiências obtidas cotidianamente e por 

que não dizer que se pode levar esse conhecimento adiante nos espaços acadêmicos e também 

na vida diária da população, ser algo corriqueiro e de habitual. 

Portanto, a Educação Ambiental torna-se fundamental para transformar a visão dos 

alunos em formação, é passar por paisagens naturais e identificar a importância e mais, a 

relação que se tem com o meio, é perceber a relação que há entre o homem e a natureza. 

Carvalho (2011) em sua obra ―Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico‖ traz 

uma discussão pertinente, onde afirma que a Educação Ambiental é importante para 

relacionar o homem com o meio, além da formação de um cidadão de pensamento crítico. Isto 

é, vê o natural com outra perspectiva, observando as importâncias e fenômenos eventuais, ser 

um defensor do que é natural, da raiz do ser humano que é a própria natureza. Segundo a 

mesma, ―o sujeito ecológico é um ideal de ser que condensa a utopia de uma existência 

ecológica plena, o que também implica uma sociedade plenamente ecológica‖ (CARVALHO, 

2011. p.65). 
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Todavia, o sujeito com características ecológicas é justificável, pois o seu perfil está 

atrelado a ―crítica à ordem social vigente que se caracteriza pela produtividade material 

baseada na exploração ilimitada dos bens ambientais, bem como na manutenção da 

desigualdade e da exclusão social e ambiental‖ (CARVALHO, 2011) 

Então faz-se necessário a insistência na Educação Ambiental do indivíduo, pois como 

visto, é o cidadão comum que pode fazer a diferença em um mundo consumista e explorador 

do meio. Portanto as escolas e seus respectivos professores podem levar essa formação 

adiante. 

Como o nosso objeto de estudo são as Unidades de Conservação que se localizam no 

mesmo município onde se encontram as instituições de ensino, é de suma importância que 

haja a Educação Ambiental local, para se ter algum conhecimento que mostre o que são essas 

áreas, por que elas ainda existem, quem as protegem, qual o papel do cidadão diante disso, 

dentre outras questões críticas que devem ser formuladas nas cabeças pensantes dos alunos. 

Em trabalho de campo foram realizadas entrevistas a professores de algumas escolas do 

município, onde foi possível retirar informações importantes para a construção da educação 

que está sendo feita e elaborada nas escolas contemporâneas. 

Foram abordadas três instituições escolares sendo elas: Escola Municipal de Ensino 

Fundamental "Miguel Filgueira Filho" (Distrito de Tabuleiro), Escola Municipal de Ensino 

Fundamental "Professora Emília de Oliveira Neves" (Centro da cidade) e a Escola Cidadã 

Integral e Técnica "José Rocha Sobrinho" (Bairro Cidade Alta). Uma característica em 

comum entre os professores que lecionam a disciplina de Geografia nas escolas abordadas é 

que a uma parte dos docentes não possuem sua graduação em licenciatura em Geografia, onde 

surgiram respostas como sendo cursados em Pedagogia e Ciências. 

Todavia, todos os docentes creem que é de relevante importância a abordagem das UC‘s 

do município no programa de Educação Ambiental local. Porém a temática das UC‘s não é 

trabalhada durante o ano letivo por metade dos professores entrevistados, alguns afirmaram 

não ter conhecimento de tais áreas que pertenciam ao seu município, entretanto, os que 

expressaram uma resposta positiva utilizam ferramentas como a Cartografia para trabalharem 

o tema na sala de aula.  
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Os docentes licenciados em Geografia mencionaram a falta de abordagem mais ampla 

da temática das UC‘s regionais e locais, pois assim abordariam uma realidade próxima a 

vivência do alunado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As UC‘s são de relevante interesse para a sociedade, pois devem ser observadas numa 

ótica de importância e de contribuição positiva para com o homem, pois são áreas que ainda 

preservam uma riqueza natural diante de tantos atos antrópicos no meio. 

 No âmbito educacional não se torna diferente esta perspectiva, pois é a partir do ensino 

que se pode transmitir a devida importância dessas UC‘s, onde o discente desenvolva sua 

percepção acerca da temática. Dessa forma, precisa-se de uma iniciativa docente para que se 

produza um material necessário onde aborde o conteúdo de forma transparente. 

 Assim, pode-se mencionar que que a temática das UC‘s do município de Bananeiras/PB 

pode sim ser objeto de estudo nas diversas áreas do conhecimento, mas o objeto de estudo 

deste trabalho é observar como o professor de Geografia local vê essa temática e se o mesmo 

implica em suas aulas tal objeto, dando assim a compreensão de como essas áreas de 

relevante interesse ecológico é visto na prática educacional do município numa esfera pública. 

 Há de fato como observado nas respostas dos docentes uma lacuna do tema das UC‘s do 

município no âmbito escolar, onde é possível perceber que essa escassez podem ser de caráter 

interno, ou seja, não se é trabalhada na sala de aula pelo fato do docente não ter sua graduação 

em Geografia (ou disciplina semelhante), não conhecerem que o município possui essas áreas 

de conservação ou então é de caráter mais amplo, como a falta de abordagem do tema nos 

cursos de licenciatura em Geografia. 

 Assim sendo, tal pesquisa se mostra relevante pois traz uma a análise de municípios que 

possuem áreas de proteção ambiental que são reconhecidos por diversas esferas que trabalham 

com a perspectiva ecológica brasileira e por vezes não são trabalhadas em sala de aula, 

mostrando o potencial ecológico que o próprio município oferta a sociedade local. 

 Portanto, que haja com a leitura deste artigo uma mudança de práticas da Educação 

Ambiental, que se possa levar ao aluno uma realidade local e não tão distante como se é feito 
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em maior parte do tempo nas escolas, onde possibilite a interação do indivíduo local (neste 

caso a figura do aluno) com o meio natural local, fazendo com que se desenvolva seu 

raciocínio ambiental do local para o regional, do regional para o nacional, e posteriormente 

venha a importa-se com as questões ambientais do planeta. 
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teórico-metodológicas ao longo das últimas décadas, resultado do 
crescimento das pesquisas em nível de graduação e pós-graduação na 

área. Sendo assim, este GT se divide em 4 Eixos Temáticos e seus 

respectivos subeixos: Eixo 1: Trajetórias e produção do conhecimento 
da Geografia escolar – História e fundamentos teóricos-metodológicos 

na Geografia escolar; Conceitos, conteúdos e recursos didáticos na 

Geografia escolar; O ensino da Geografia na Educação Infantil e nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental. Eixo 2: Múltiplas Linguagens 

no ensino de Geografia - Cartografia e raciocínio espacial no ensino 

de Geografia; tecnologias digitais e metodologias ativas no ensino de 
Geografia. Eixo 3 – Políticas educacionais e curriculares e o ensino de 

Geografia – práticas curriculares no ensino de Geografia; políticas de 

formação de professores e o ensino de Geografia, Pibid e a formação 
do professor de Geografia; Eixo 4 - Ensino de Geografia em diferentes 

contextos: Educação de Jovens e Adultos, Educação Inclusiva; 

Educação do/no campo, Educação Indígena e Quilombola. 
 

GT-02-001 – Educação Geográfica 

 

A RELAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR COM A EDUCAÇÃO BÁSICA: 

CONTRIBUIÇÕES DA GEOGRAFIA ECONÔMICA
31

 A UM OLHAR CRÍTICO 

SOBRE A REALIDADE 

 

Francinalda Maria da SILVA
32

 

 

Resumo 

 

Os estudos e contribuições que a Geografia Econômica pode desempenhar no olhar crítico 

sobre a análise do espaço, da sociedade e dos sistemas econômicos é preponderante para 

compreender os processos de produção na qual estamos vinculados e sua relação múlt ipla 

com o trabalho, o modo de vida e as questões sociopolíticas em meio às amplas crises que 

repercutem nos valores éticos, nas desigualdades e na concepção sobre a ideia de um mundo 

globalizado. Assim, este trabalho parte do método materialista histórico-dialético, no enfoque 
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de uma noção mais crítica da realidade concreta, na qual a busca da verdade é constante 

mediante as contradições das ideias como elemento construtor ao fruto da razão e a formação 

do conhecimento (SPOSITO, 2014), tendo como discussão as experiências e leituras 

realizadas durante a monitoria na componente curricular em Geografia Econômica no Centro 

de Humanidades da Universidade Estadual da Paraíba e suas contribuições às aulas de 

regência do Estágio Supervisionado na Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio 

Governador Clóvis Bezerra Cavalcanti no município de Dona Inês-PB. Desse modo, o estudo 

propõe agregar conhecimento sobre a relação que o Ensino Superior tem com a Educação 

Básica e destacar as disparidades, contribuições, desafios e possibilidades que podem ser 

encontradas, mas também, construídas em sala de aula, enfatizando a importância de um olhar 

e de um ensino geográfico engajado com a realidade e no entendimento das influências 

contraditórias que a acumulação do capital desempenha nas maneiras de enxergar o mundo, 

nos conflitos sociopolíticos, econômicos, étnicos e éticos.  

 

PALAVRAS- CHAVE: Geografia Econômica; Ensino Superior; Educação Básica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A atividade econômica é concebida seja individual ou socialmente dentro das 

perspectiva marginalista e marxista. Diante dessa ultima perspectiva a mesma é praticada 

mediante uma divisão social de trabalho, em uma especialização em tarefas distintas de 

diferentes grupos, na qual, cada individuo desempenha um papel na economia mediante a 

forma histórica assumida pela divisão social do trabalho (SINGER, 2005). Logo, a mesma, 

afeta o cotidiano da população de forma significativa, seja no seu agir financeiro, seja na sua 

forma de consumir, habitar, ter acesso a bens e serviços, mas sua noção está atrelada a formas 

de planejamento e estratégias, não é atoa que se faz presente sua discussão em momentos de 

crises, nas falas políticas e partidárias de desenvolvimento e progresso, assim, buscamos 

analisar o que se entende por economia, como se vincula no comportamento social das 

pessoas e quem a regula.  

São estas questões que os estudos da Geografia econômica tenta discutir, uma vez que, a 

ciência geográfica por ser uma ciência ampla, permite com que possamos enxergar os 

diferentes lados e relações na qual a mesma se atrela ao mundo real, diante dos conceitos de 

do espaço e do tempo, como também de sua interligação a sociedade e a natureza e isso se 

torna preponderante no exercer da pesquisa, do ensino-aprendizagem e na práxis docente. O 

saber geográfico também não está pronto e acabado, está relacionado em seu fim social. O 
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conhecimento trabalhado na universidade, nas leituras realizadas ao longo dos períodos, 

tomam sentido ao serem incrementados no agir da vivência da sala de aula, do momento na 

qual participamos da ação pedagógica e geográfica, no fazer e ser. É importante a 

oportunidade a discussão da realidade, em que compõe um elemento chave de nossa 

responsabilidade social com os alunos, dentro do âmbito escolar e com nós mesmos enquanto 

sociedade. 

Dessa forma, o trabalho pontua também conhecimentos observados nas turmas de 3ª 

série, durante o estágio supervisionado na Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio 

Governador Clóvis Bezerra Cavalcanti em Dona Inês-PB. Somos estudantes que formaram 

outros estudantes, cidadãos que devem perceber a dinâmica de sua vida, seu espaço, o 

contexto na qual estão inseridos. Cidadãos que compreendam os amplos e mais profundos 

saberes do qual o olhar geográfico sobre o ambiente possibilita, portanto, educação crítica e 

política são necessárias. 

 

 

 

A GEOGRAFIA ECONÔMICA E ALGUMAS CONSTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DA 

ACADEMIA  

 

 

A economia como atividade e como ciência, apresenta três significados na visão de 

Singer (2005), o primeiro é entendido como qualidade de ser estrito ou austero no uso de 

recursos e valores, o segundo é a gama de atividades que compõem a economia de um país, de 

uma cidade; e o terceiro é o entendimento da economia (ciência) na sistematização do 

conhecimento sobre a economia (atividade), concepções que se assumem na dinâmica social, 

econômica e política mediante o espaço, analisado aqui como espaço geográfico. Desse modo, 

o espaço ao longo da evolução do pensamento geográfico apresenta diferenciações e análises 

por meio de suas correntes geográficas e seus conceitos e categorias de análise.  

Segundo Corrêa (2000), é apenas na Geografia teorético-quantitativa que o espaço 

aparece como conceito-chave da disciplina, mas apenas assume o papel da espacialidade 

como fundamentais para a constituição e o devir da sociedade, e relações com o espaço e 

tempo na corrente da Geografia Crítica, em que, o espaço entendido como espaço social, 
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vivido, está em estreita correlação com a prática social. Desse modo, é perceptível, dentro 

destas e das outras correntes (tradicional e humanista) entender que as práticas espaciais é um 

conjunto de ações espacialmente localizadas que impactam diretamente sobre o espaço, 

alterando-o no todo ou em parte ou preservando-o em suas formas e interações espaciais, que 

resultam de um lado, da consciência que o Homem tem da diferenciação espacial e dos 

diversos projetos, também derivados de cada tipo de sociedade.  

Haesbert (2014) propõe a discussão do espaço por meio de uma constelação de 

conceitos, faz uma análise sobre os conceitos ao longo da história como também dentro do 

âmbito da ciência geografia, como também o espaço em si, já que o mesmo vai tomando 

forma, de absoluto a relativo. O espaço é entendido como múltiplo e relacional, não acabado e 

sempre em devir, é um pré-requisito para a historia [o tempo] seja aberta e, assim, um pré-

requisito para a possibilidade da política e se o espaço é múltiplo, também se encontra 

envolvido por diversos mecanismos ou processos que pretendem padroniza-lo, homogeneizá-

lo. Assim, teóricos que trabalham sobre este aspecto destacam ideias interessantes sobre o que 

seria a Geografia econômica.  

Os primeiros estudos da Geografia Econômica foram por George (1980) apresentado 

quanto à características que desencadeiam um país a ser considerado desenvolvido ou 

subdesenvolvido; como também, como o crescimento global se faz presente em alguns locais 

e na distribuição geográfica da população, por meio de análise da densidade econômica e a 

desigual eficácia produtiva da população, ao discutir o fato da população presente nos países 

subdesenvolvidos dispor de uma renda que apenas lhe permita satisfazer elementos 

necessários à existência. Destaca também, a diversidade das formas de economia capitalista 

no mundo, dentro de dois aspectos, o primeiro é os princípios e processos de desenvolvimento 

da economia capitalista e a economia socialista e sua construção nas repúblicas populares. 

O conceito geográfico não é entendido de forma estatística, mas como dinâmica que 

estuda a organização do espaço terrestre, com associação dos aspectos naturais e sua relação 

com a humanidade. Andrade (1975) destacou que a Geografia Econômica é uma subdivisão 

da Geografia Humana, gerida dentro seus diversos âmbitos e não pode ser analisada de forma 

fragmentada, mas com outros componentes: agrária, população, indústria; serviços. Existe 

uma ponte com outras ciências para organizar os ramos do conhecimento cientifico, com 
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entendimentos que se sucedem com a questão cultural, etnográfica e histórica, como também, 

a importância do interesse do conhecimento geográfico para além do cultural, relembrando os 

estudos de Ratzel no entender prático que tal conhecimento adentra a questão política. 

O entendimento dos conceitos que abrange a Geografia econômica é primordial para 

compreender como a mesma é estudada. Targino (1989) trabalha sobre os quatro conceitos 

elementares: os valores de uso e valores de troca; a questão sobre o processo de trabalho, 

especificando significados sobre objeto de trabalho, instrumento de trabalho e força de 

trabalho, o outro esta relacionado às forças produtivas e relações sociais de produção e o 

último, a respeito do modo de produção e as formações sociais, analisando o comunismo 

primitivo, o modo de produção antigo, o modo de produção feudal, o modo de produção 

capitalista e o modo de produção comunista. Por sua vez, Ribeiro (2015) analise o taylorismo, 

entendido como regras e maneiras padrões de executar o trabalho, com tempo e movimento 

otimizado, com um plano de controle que expropria o saber, não só no âmbito de trabalho 

mais em sua dinâmica de vida; o fordismo como um modo de organização racional do 

trabalho e da produção, um novo modo de vida, da continuação e intensificação de controle da 

força de produção em massa para o consumo e o toylorismo como sistema de emprego, 

adotado pelas grandes empresas constituído por chamados ―emprego vitalício‖ caracterizado 

pelas terceirizações, flexibilizações e individualizações. Assim, estes modos de produção 

estão associados ao tempo de trabalho, ritmo de trabalho e o controle sobre o tempo, 

respectivamente. 

Nos estudos presentes do final do século XX ao início do século XXI, em que o mundo 

assume uma posição hegemônica capitalista e que esta passa a exercer influência considerável 

no sistema econômico, no modo de vida e no meio técnico-cientifico e informacional, o 

espaço assume esta dimensão, ao entendê-lo como um espaço capitalista, em que a 

acumulação do capital é elemento chave de discussão. Logo, Moreira (2014) aborda 

contribuições nesta área ao destacar que houve dois momentos que distingue a Geografia 

operária no Brasil: o espaço da mais valia absoluta, que considera como espaço molecular e a 

mais valia relativa, que é monopolista. A mais valia absoluta está mais focada na agricultura e 

na indústria, porém em formação e a relativa, que se instaura nas últimas décadas é 

relacionada à integração da indústria com agricultura, culminando reflexões globais. Assim, o 
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espaço trabalha a tecnificação, poder da técnica, contrária a ideia de mais-valia, porque a 

mesma seria trabalho vivo, com trabalhadores e com a técnica, ou seja, não se produz mais-

valia, mas um poder geratriz que potencializa a produção, a rentabilidade. 

A partir de uma linguagem associativa intercalada com exemplos práticos e reais, que 

retomam a entender que a realidade posta não é o que parece ser, mas um processo de vida e 

existência, Kropotkin (2011) faz uma reflexão profunda sobre a realidade negada, ao debater 

de forma crítica ideias e concepções do sistema presente que agrega desigualdades sociais, 

concentração de riquezas, irracionalidade e alienação. Estabelece, mediante análise histórica, 

como o individualismo fora preponderante a concepção de propriedade privada, como os 

recursos básicos, em meio a uma produção crescente, é acessado de forma desigual, em que a 

maioria da população não consome os produtos ―desejáveis‖ presentes na propaganda e 

cobrados na porta de entrada da globalização, indagando até que ponto o sistema deixa de nos 

humanizar, nos desfalece ou desfina, contra o bem-estar, que dever ser de todos. Assim, não 

habilitar o fato de o homem ter direito e oportunidades, mas o mesmo se sujeitar a qualquer 

trabalho e qualquer circunstância mediante sua urgência em sobrevivência nos faz entender 

que o trabalho não dignifica o homem, mas embrutece as massas e a explora, em que a uma 

evolução da modernidade dos espaços, mas modificado em prol de que e de quem?  

Ao debater sobre o processo de transição do fordismo ao processo de acumulação 

flexível, Harvey (1992), destaca o processo de rigidez como dificuldade a classe trabalhadora, 

principalmente no setor monopolista, na qual tal rigidez está relacionada a um poder político e 

de relações recíprocas. O que acontece é que a acumulação flexível parece implicar níveis 

relativamente altos de ―desemprego estrutural‖, rápida construção e reconstrução de 

habilidades, ganhos modestos de salários reais e o retrocesso do poder sindical, promovendo 

volatilidade do mercado, aumento da competição e estreitamento das margens de lucro onde, 

os patrões promovem regimes e contratos mais flexíveis devido o excedente de mão-de-obra e 

do enfraquecimento do poder sindical.  

As informações se tornaram um privilegio principalmente nos mercados monetários e 

financeiros, em que uma descoberta pode significar a consequência de bons lucros, logo, o 

conhecimento também se torna mercadoria. Os bancos com os novos sistemas financeiros a 

partir de 1972 se tornaram mais autônomos e o Estado passa a viver uma situação 
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problemática de regulador, destacando que, primeiro, o capitalismo é orientado para o 

crescimento, a crise seria sua ausência. Segundo, o crescimento em valores reais se apoia na 

exploração do trabalho vivo na produção e, terceiro, o capitalismo é por necessidade, 

tecnológico e organizacionalmente dinâmico, que segundo Marx é inconsistente e 

contraditórias e propenso a crises, por meio da desvalorização, do controle macroeconômico e 

absorção da superacumulação. 

Pensar sobre o nosso futuro enquanto humanidade, nossos valores e responsabilidade 

social é uma das características dos escritos de Bauman (2005), ao abordar como a depressão 

vem acompanhando os limites econômicos de desemprego no novo mundo moderno, na qual, 

se preponderou a jovens mais flexíveis, que não devem alimentar esperanças a projetos de 

vida, em meio a ―vantagens‖ dos empregos temporários. O emprego como destino, como 

chave é o caminho, em meio a uma sociedade tolerada e considerada ―objetos de 

benevolência‖, caridade e piedade. Uma sociedade que não preza dignidade, lealdade e 

respeito em que os desempregados da sociedade de produtores, excluídos do único jogo 

disponível, não são mais jogadores, mais descartáveis, pois a sociedade de consumidores não 

tem lugar para consumidores falhos, incompletos e imperfeitos. Logo, os trabalhadores, a 

população é desrespeitada, mas por que ainda assim, o sistema precisa ser respeitado? Os 

consumidores falhos são tratados como criminosos, a educação superior se tornou a condição 

mínima de esperança até mesmo de uma duvidosa chance de vida digna e segura. O mundo 

moderno é o desejo de alterar a mesmice, onde o bem maior só pode ser obtido por um preço, 

os projetos estão repletos de risco.  

A modernidade é entendida como perpétua emergência, é uma condição da produção 

compulsiva e viciosa de projetos, pois onde há projeto, há refugo, a ordem, normas que 

precede a realidade. O Estado-nação é entendido no processo como meio de ordem e de caos 

em meio a globalização, que por sua vez, é entendida, por Santos (2009), como fábula, 

perversidade, mas também como possibilidade, onde enfatiza que a mesma agrega um sistema 

ideológica formado pela tirania do dinheiro e da informação que influencia no caráter das 

pessoas promovendo totalitarismo a violência estrutural, assim como, a competitividade. As 

questões que antes eram questionáveis a respeito de solidariedade, noção do que é publico, do 

problema da pobreza, começam a ser justificadas, naturalizadas e normalizadas e, por meio, 
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da tirania surgem duas violências justificáveis, a percepção fragmentada e um discurso único 

de mundo, por isso, nomenclatura uma era de ―globalitarismo‖. O que se destaca em sua 

análise é que a informação pode ser constituída, em parte, por um discurso de retórica e 

encantamento, de modo que, a informação além de instruir, convence e propõe meios as 

intencionalidades da publicidade voltada ao consumo, em que o consumidor é criado primeiro 

do que o produto.  

Desse modo, é necessário perceber as desigualdades do espaço, as oligarquias sociais, 

como também, a presente e atual troca de direitos por emprego rápido, precisamos validar a 

inclusão social de todos, onde o representante político deve ser cobrado, justificar seu papel e 

não adotar o cargo como profissão, inibindo o ―câncer‖ dos problemas sociais, pois a 

globalização apresenta uma velocidade limitada para um número breve de pessoas, onde 

existe um mercado globalizador em que há concentração de ganhos em transações a uma 

minoria que regula o sistema. A competividade, por sua vez, promove o consumo e a confusão 

das ideias, não tem compaixão e a guerra se torna norma. O sucesso se torna sinônimo da falta 

de empatia e de ética, o individualismo arrebatador e possesivo pressupõe dificuldades para 

um convívio social saudável e também do exercício da democracia, pois a mesma passa a ser 

de mercado.  

 

 

EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO DE GEOGRAFIA: experiência de estágio  

 

A escola é um espaço de socialização dos indivíduos, por isso, conhecer quem compõe 

o espaço escolar é entender que a busca do conhecer fomenta conhecimentos pertinentes e 

alicerçados ao contexto local, nas quais o currículo precisa validar a existência dos mesmos, 

pois é por meio dele que segundo Rocha (2014) as práticas educativas habilitam e propõe 

alcançar os fins da educação no ensino escolarizado, pois, caso negativo, a imagem da escola 

enquanto fábrica, segundo Girroto e Mormul (2016) torna-se cada vez real, na qual ao invés 

de parafusos, se produz alunos em massa. Ou melhor, alunos como massa. O aluno 

caracterizado como um sujeito moderno, além do tempo presente, precisa ser autentificado 

enquanto estudo, enquanto ser que tem cultura, voz e vez. Sua vivência, contexto social 

precisa ser autentificado em sala, como também seus sonhos e perspectivas. 
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A ação pedagógica do professor é uma ocasião para promoção da formação do aluno 

enquanto cidadão e ser no mundo e, por isso, não devem ser negligenciada, deve ser 

organizada, atentando antemão a objetivos específicos e gerais que incluam a realidade do 

aluno, a realidade da escola e a realidade dos poderes e saberes entre os que compõem o 

âmbito escolar e a política educacional do país, de forma reflexiva e crítica, pois esta é a 

condição ímpar a ser superada mediante um sistema que lida com as formas e não promove 

emancipação e o esclarecimento, perpetuando as ideias de uma educação voltada à 

competitividade, ao mercado e não as correlações, pois  

A escola é o lugar do acesso ao saber sistematizado enquanto um direito social de 

formação para a inclusão das pessoas no mundo da produção, do consumo ou da 

vida social e cultural contemporânea. Na escola, (...) é preciso dispor de um 

ambiente escolar que oportunize e instigue a participação qualificada dos alunos, 

professores, funcionários, pais, e ainda, de outros sujeitos da comunidade 

(AZAMBUJA, 2011. p. 185). 

 

A escola é o lugar, ou como diria Castrogiovanni (2011), um entrelugar, por ser 

considerado um espaço entre o espaço familiar e o espaço da sociedade global que tem como 

principal agente o professor. Este promove o ato pedagógico em um processo de ensino-

aprendizagem, na qual a instituição enquanto local de acesso ao conhecimento produzido pela 

humanidade promove a formação do ser para o mundo, como também para o mercado, o 

primeiro deve ser o foco, o segundo a consequência e não o contrário, como é, por vezes, 

estabelecido.  

Na escola, a aula é momento efetivo do ensino-aprendizagem, momento da construção 

do saber. O aluno a todo o momento está assimilando informações, conhecendo e 

experimentando seus sentidos, seu universo e sua realidade, assim como o educador. Logo, a 

aula torna-se um momento das discussões e das filtragens das bagagens que são levadas 

cotidianamente, mediante modelagem do conhecimento que o professor carrega e busca um 

momento, que é para Kaercher (2014) da produção de conhecimento, do debate, de estimulo 

de seres curiosos, enfim de aguçar a imaginação e criatividade. A aula deve ser construída de 

forma a produzir significado, sentido, gosto e assim promover as relações entre professor e 

aluno, entre conteúdo e conhecimento, entre conhecimento e realidade. Dessa forma é preciso 

que o entorno seja incorporado no plano de aula do professor e habilitado no currículo, isto 

permite valorização do aluno e questionamento e percepção de sua realidade.  
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O entorno vivido no lugar onde se insere a escola é importante para oportunizar o 

aprendizado do aluno [como também] tudo aquilo que diz respeito à vida dos alunos 

e das pessoas com quem convive; e seu cotidiano. Isso tudo configura a cultura que 

emerge deste contexto e que permite que as pessoas tenham os elementos para 

construir sua identidade e pertencimento (CALLAI, 2013, p. 20). 

 

Incorporar a realidade dos alunos à aula é permitir com que o discente se reconheça 

enquanto sujeito que também é aula. Esta não é apenas ensino, é aprendizagem, todos tem o 

que contribuir. Tal conhecer permite reconhecer as relações que o condiciona e que este é 

condicionado, possibilitando ao aluno entender sua posição social naquela realidade e 

encontrar soluções viáveis. Desse modo, pensar o espaço é reconhecer-se em seu espaço 

primeiramente, organizado e aproxima-lo atrelando-o a cultura e a percepções, permitindo 

com que o docente tenha em mãos conteúdos práticos e úteis que permitam a construção do 

saber.   

A educação precisa ser menos imposta e mais dialogada, menos autoritária e mais 

democrática. A educação precisa valorizar o aluno, o professor, os agentes escolares, a 

comunidade, para com que estes também a valorizem, a instigue, pois como diria Freire 

(2005) a liberdade é uma conquista permanente, precisamos conscientizar para politizarmos 

socialmente, validando uma cultura popular, uma educação significativa, uma pedagogia do 

oprimido que no fundo é uma pedagogia do homem.  

Durante meados do primeiro semestre de 2019, tive a oportunidade de estagiar e reger 

algumas aulas nas turmas do 3º ano manhã e tarde da Escola Estadual Clóvis Bezerra 

Cavalcanti. Precisamente no segundo bimestre letivo, na qual o assunto era referente às 

questões quanto a Globalização. O recurso didático utilizado foi o livro didático, presente na 

escola e acessível aos alunos, como também, o quadro para anotações (mapa conceitual) e 

explicações, como metodologia foram realizadas perguntas orais aos alunos, exercícios e 

análise de música. 

As aulas seguiam as temáticas utilizadas no livro. Os assuntos tratados foram sobre a 

Terceira Revolução Industrial e a globalização, na qual foi abordado sobre a flexibilização da 

produção e dos processos produtivos, como também, as reformas econômicas na fase da 

política neoliberal. Ao longo das aulas, os conhecimentos prévios dos alunos foram 

estudados. Concepções sobre os conceitos: toyotismo, transnacionais, globalização e 

neoliberalismo foram analisadas, na busca da compreensão da nova doutrina política 
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neoliberal nas reformas econômicas tendo, como finalidade, evidenciar como tais processos 

afetam o cotidiano e a dinâmica do espaço-tempo. Assim, compreensões sobre à inserção 

desigual dos países na economia global, como se constitui os grupos econômicos, as 

mudanças no comércio internacional, os países periféricos, a divisão internacional do trabalho 

e a concepção da ideia do livre comércio (LYGIA:ARAUJO;GUIMARÃES, 2016) foram 

elementos trabalhos ao longo das aulas.  

A música utilizada em uma das aulas foi ―3ª do Plural‖ de Engenheiros do Havai, na 

qual, por meio da análise da letra, discutimos um pouco sobre a globalização e suas 

concepções ao comportamento humano e no processo de conhecimento, mas devido ao tempo 

e a falta de participação dos alunos, não houve uma apropriação integral esperada. No mais, 

as turmas da tarde eram mais participativas e diante das turmas com alunos de necessidades 

especiais (a exemplo de um aluno surdo), percebi a necessidade de ter previsto uma 

metodologia que o incluísse, na qual, infelizmente não realizei dentro do período de estágio. 

 

      

Imagem 3 (esquerda): Quadro com o os tópicos e conotações do conteúdo a ser anlisado. 

Imagem 4 (direita): Alunos do 3º ano escutando a música 3ª do Plural. 

 

Desse modo, o estágio é um momento marcante para sua trajetória enquanto graduando 

por ser um marco prático e reflexivo, sobre a finalidade de seu curso – a docência. Frequentar 

uma escola, observar aulas, reger é poder se imaginar em um futuro incerto, na qual estamos 

planejando alcançar. É entender que estar em sala de aula requer conhecimento, compreensão, 

paciência, ciência, sentimento e razão. Não é fácil, mas vale a pena. O conhecimento se torna 

extremamente importante nessa análise, desencadear o ensino-aprendizagem requer leituras, 
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tempo para construir metodologias e perspectivas quanto à mudança de melhorias a um 

pensamento crítico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Adentrar a sala de aula é vivenciar o mundo do ensino-aprendizagem, onde o docente é 

o narrador que possibilita a forma na qual o conhecimento será arquitetado e trabalho. Desse 

modo, a pesquisa é fundamental no fazer docente, no ser cidadão, na prática social, pois o 

aluno de licenciatura precisa sair com uma boa experiência da academia e as pesquisas 

teóricas associadas precisam ser constantes na formação continuada do professor, para que 

diante de sua prática, estratégias possam surgir em meio a propostas de metodológicas, pois 

para formar bons alunos, precisamos ser bons professores e para isso o planejamento, o 

tempo, a linguagem e voz, a clareza dos objetivos e os recursos são necessários, como 

também a demanda por políticas educacionais reais, condizentes com o contexto social dos 

alunos e da escola. 

Dessa maneira, falar em Geografia é entender ainda sua superficialidade no ensino 

básico sem relação com o cotidiano, onde o livro didático se torna preponderante e a realidade 

local pouco destacada. Trabalhar a Geografia Econômica em sala de aula ainda se constitui 

em assunto não tão receptível quando está associado à técnica, a elementos que prezam 

apenas o conteúdo, sem vínculo do global ao local. É preciso entender o sistema em que 

estamos, como ele age nos países, como podemos entender a questão política em que se 

resulta muitas vezes em desigualdades, pobreza e riqueza. Como falar em economia e como a 

mesma nos afeta? Isso é o que desperta o olhar do aluno. Logo, falar o que consumimos, 

nossos modos de se vestir, se conectar (redes sociais), os relacionamentos afetivos, o convívio 

social, a segurança, os recursos e serviços são exemplos práticos de perceber como estes 

estudos agem no nosso modo de habitar, movimentar e consumir mas, diante disso, é preciso 

indagar se os mesmos se veem como cidadãos e o que podem e devem saber e fazer para que 

tal realidade desigual não perpetue.  
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A AULA DE CAMPO COMO UM RECURSO DIDÁTICO NA GEOGRAFIA 
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Resumo 

 

A aula de campo é uma das práticas metodológicas utilizadas pelos professores, 

especialmente no ensino de Geografia, por possibilitar a compreensão do espaço geográfico 

através do contato direto do aluno com o meio, atuando como um fio condutor no processo de 

ensino/aprendizagem. Sendo que esse recurso didático deve ser aplicado de modo a 

proporcionar aos alunos uma análise das relações de todos os fenômenos da espacialidade. 

Nesse contexto, objetiva-se, no presente trabalho, apresentar a importância da aula de campo 

no ensino da Geografia, enfatizando que a aula de campo como instrumento didático deve ser 

adotada pelos professores, mas também salientando que não deve ser feito o uso só da mesma. 

Os procedimentos metodológicos adotados pautaram-se na revisão bibliográfica de alguns 

autores que tratam a respeito do tema. Os resultados obtidos demonstram que a aula de campo 

é um instrumento didático/pedagógico essencial no ensino da ciência geográfica, pois é uma 
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das formas de dinamização da abordagem dos conteúdos e inovação do ensino, fazendo com 

que o mesmo não seja desenvolvido apenas de forma tradicional, vindo assim a consolidar 

uma maior significância das temáticas trabalhadas na sala de aula, uma melhor compreensão 

por parte dos estudantes entre a relação teórico/prática. Contribuindo para formação de uma 

geração investigadora que saiba observar, identificar, reconhecer, localizar, perceber, 

compreender e analisar o espaço em seu todo, para compreender suas particularidades. 

  

PALAVRAS-CHAVE: aula de campo; recurso didático; ensino/aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diversas limitações afetam o sistema educacional brasileiro, e, diante disso, cada vez 

mais se torna perceptível a procura por uma abordagem metodológica mais significativa no 

processo de ensino/aprendizagem. Dentro desse contexto, encontra-se o ensino da geografia, 

que também é atingido por esse problema, uma vez que tal ciência não pode ser vista como 

descritiva e estática, mas sim, dinâmica, oferecendo ao indivíduo a possibilidade de inovar a 

cada dia o seu conhecimento.  

Diante dessa situação, Oliveira; Silva (2018) enfatizam a importância de compreender e 

analisar a didática no ensino da Geografia, elucidando a necessidade de novas práticas e 

métodos que se adequem ao cotidiano dos alunos, de aulas que busquem problematizar os 

conteúdos e guiem os educandos para averiguar sua realidade.  

Sendo assim, a aula de campo é uma importante atividade de apoio ao ensino dessa 

ciência. Instituindo uma ótima ponte entre a fundamentação teórica dos conteúdos trabalhados 

em sala, ligando-os a uma base prática através do cotidiano dos alunos, por intermédio de um 

mediador, que é o professor. Onde, segundo Libâneo, ―a didática se caracteriza como 

meditação entre as bases teórico-científicas da educação escolar e a prática docente‖ 

(LIBÂNEO, 1994, p. 28). 

Porém, a aula de campo ainda não vem sendo muito trabalhada pelos professores da 

disciplina de Geografia, uma vez que muitos professores ainda associam a ideia de que a 

educação se resume aos muros escolares, baseado em um ensino tradicionalista, mesmo diante 

das diversas tentativas de avanços e inovações metodológicas educacionais. Desse modo, se 

faz necessário destacar a grande importância da aula de campo como uma forma de renovação 

do ensino, especialmente por propiciar um olhar direcionado sobre o espaço vivenciado.  
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Valendo ressaltar que a aula de campo não deve ser vista como o único recurso didático, 

não significa que seja a solução para as barreiras existentes na educação, mas, sim, uma das 

ferramentas essenciais no ensino, pois é notável como a aula de campo pode ser 

consideravelmente enriquecedora na aprendizagem, quando realizada de forma dinâmica e 

diferenciada, instituindo o aluno na construção de suas ideologias. Portanto, o papel do 

professor é sempre estimular o aluno a buscar o seu próprio conhecimento, como lembra 

Freire (2007) ensinar não é repassar conhecimentos e sim propor condições para a sua 

construção. 

Logo, essa ciência nos permite usar sua face interdisciplinar para, através de aulas de 

campo, promover uma oportunidade de disseminar o conhecimento geográfico. Também vale 

salientar que a aula em campo pode ―abater‖ a dicotomia existente entre a Geografia física e a 

Geografia humana, uniformizando um entendimento integral da Geografia. Como menciona 

Serpa ―o trabalho de campo é um instrumento chave para a superação dessas ambiguidades, 

não priorizando nem a análise dos chamados fatores naturais nem dos fatores humanos (ou 

‗antrópicos‘)‖ (SERPA, 2006, p. 104).  Isto é, observando-se os conceitos de espaço e de 

tempo, como também de sua interligação à sociedade e à natureza, ou seja, analisando os 

aspectos físicos e humanos. 

Diante do contexto, o objetivo desta presente pesquisa é abordar brevemente a discussão 

acerca da importância da aula de campo que é uma grande ferramenta didático/pedagógica no 

processo de ensino/aprendizagem, especificamente da Geografia, tendo em vista sua ampla 

dimensão do espaço e suas relações sociais. Porém, sendo uma grande responsabilidade do 

professor tornar a aula significativa e contextualizada, articulando os diferentes 

conhecimentos presentes ao longo da vida social numa base teórica/prática. Em que conforme 

Kaercher, 

Ser professor é um processo ontológico, implica uma maneira de apresentar 
uma visão de mundo. Não tem como lecionar sem perguntar a si e aos alunos 

o que queremos e o que fazemos para chegar ao que queremos. Ainda mais o 

professor de Geografia, que vive a falar do mundo e dos povos, dos outros. 
(KAERCHER, 2014, p. 24). 

 

Sendo assim, o ensino precisa ser mais democrático, mais dialogado, pois na memória 

fica o que é útil, o que é significativo. Deste modo, almejando uma educação significativa e 
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transformadora em prol de maiores avanços na sua qualidade e, por conseguinte, na vida dos 

cidadãos. 

 

O ENSINO DA GEOGRAFIA E A AULA DE CAMPO 

 

A Geografia tornou-se uma ciência no início do século XlX, sendo seu objeto de estudo 

o espaço, as relações espaciais e, enquanto ciência social, proporciona aos alunos elementos 

para refletir sobre o meio. Desde sua origem, sempre teve como uma de suas peculiaridades a 

conexão entre o ser humano e a natureza. Desta forma, os fenômenos da espacialidade devem 

ser compreendidos em seu todo, onde temos que entender a complexidade de suas interações, 

seus sujeitos e seus produtos. 

Entretanto, com o decorrer dos anos, tanto o ensino como a sociedade vem passando por 

diversas mudanças, sejam elas econômicas, sociais, culturais ou políticas, refletindo, 

significativamente, na educação. Portanto, se reconhece a importância da atualização do 

conhecimento científico e por consequência, na metodologia de ensino. 

Logo, a missão de ensinar não é uma tarefa simples, ela envolve, além da compreensão 

da teoria, o entendimento da prática. Assim sendo, podemos considerar a aula de campo como 

importante elemento didático complementar às práticas pedagógicas disponíveis ao docente, 

pois a compreensão que os alunos obtêm no campo é primordial e insubstituível. 

Mediante isso, cabe destacar que esse método não pode ser jamais compreendido como 

um simples passeio, caso contrário pode ocasionar o não comprimento dos objetivos 

esperados pela atividade. A mesma deve ser vista como uma atividade investigativa e 

exploratória que ocorre fora do ambiente escolar, atraindo a atenção e o interesse dos 

estudantes em função da possibilidade de sair da rotina da sala de aula. E, segundo, Oliveira; 

Assis, tem uma grande utilidade e produtividade no ensino:  

no entendimento de que o campo sirva para despertar os alunos da 
passividade, que o ensino-aprendizagem mais simplista tende a conduzir. 

Essa compreensão favorece o reconhecimento de aula em campo como 

instrumento de acesso ao binômio espaço/espacialidade, cujo movimento 

carrega ao estudante, potenciais pedagógicos de facilitadores da elucidação 
do mundo pela geografia. Não se trata de uma substituição da sala pela ‗rua‘, 

mas uma ligação do que é produto/produzido pelo aluno - nas diversas 

escalas do particular - com o processo de mundialização que o orienta à 
condição de agir no espaço de diferentes maneiras, ajudando a construir a 
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amplitude da aula, de tal modo a fazê-lo sentir e reagir sobre o seu próprio 
produto e além dele (OLIVEIRA; ASSIS 2009, p. 198). 

 

Nessa perspectiva, buscamos em Lopes; Pontuschka as bases que dinamizam o processo 

de ensino e aprendizagem proposta pelo trabalho de campo, no qual, 

o estudo do meio pode ser compreendido como um método de ensino 

interdisciplinar que visa proporcionar para os alunos e professores contato 
direto com uma determinada realidade, um meio qualquer, rural ou urbano, 

que se decida estudar. Esta atividade pedagógica se concretiza pela imersão 

orientada na complexidade de um determinado espaço geográfico, do 
estabelecimento de um diálogo inteligente e com o mundo, com o intuito de 

verificar e de produzir novos conhecimentos ((LOPES; PONTUSCHKA, 

2009, p. 174). 

 

No entanto, essa ferramenta pedagógica ainda enfrenta grandes dificuldades, sendo a 

falta de recurso o maior fator limitante para que a mesma não ocorra, como transporte, 

recursos financeiros, entre outros. Mas, em meio a essas dificuldades e limitações 

mencionadas, cabe ao professor optar por formas mais simples de aplicar tal procedimento, 

baseando-se em uma perspectiva sem custo, como uma ida até o pátio da escola ou, até 

mesmo, a locais que possibilitem observações dentro da própria escola ou da cidade. 

Lembrando que a sala de aula e os livros também se fazem importantes, visto que ambos se 

complementam e são essenciais para o ensino; porém, é nítida a necessidade de uma ligação 

do que é produto/produzido por eles, de tal modo a fazer os alunos sentir e perceber isso. 

Assim sendo, os educadores que pretendem embarcar nesta jornada geográfica deve 

considerar que o conhecimento não habita no objeto ou no sujeito, mas sim na relação entre 

ambos, como pontua Passini (2007). E, por conta das atribuições feitas à Geografia, é, de fato, 

uma necessidade para o estudo da mesma, aulas práticas e teóricas, visto que não há forma 

melhor de aprender e fixar um conhecimento do que através de aulas que inter-relacionem a 

realidade com a teoria, buscando sempre novos enfoques, vindo a ter uma significativa 

contribuição pedagógica na formação pessoal e profissional, onde, 

na realidade brasileira, embora ainda de uma forma um tanto ―nítida‖, é a 

partir da década de 1990 que se buscam novos enfoques e paradigmas para 
compreender a prática pedagógica e os saberes pedagógicos e 

epistemológicos relativos ao conteúdo escolar a ser ensinado/aprendido. 

Neste período inicia-se o desenvolvimento de pesquisas que, considerando a 
complexidade da prática pedagógica dos saberes e dos docentes, buscam 

resgatar o papel do professor, destacando a importância de se pensar a 
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formação numa abordagem que vai além da acadêmica, envolvendo o 
desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da profissão docente 

(NUNES, 2001, p. 28).   

 

Dessa maneira, se faz vital a articulação do corpo docente rumo a um objetivo único: a 

melhora significativa do aprendizado e desenvolvimento dos alunos, através da inter-relação 

teórica/prática, em que a face interdisciplinar dessa ciência a beneficia, no momento em que 

permite a parceria de duas ou mais disciplinas e docentes, na realização de aulas de campo, 

promovendo uma oportunidade complexa de aprendizagem. 

Sendo assim, aulas práticas possibilitam a compreensão do espaço ao longo do contato 

direto do aluno com o meio, auxiliando na construção do seu conhecimento, da sua formação. 

Uma vez que, considerando a complexidade do saber geográfico, o mesmo deve ser 

desenvolvido na sala de aula e no campo, com o intuito de formar seres indagadores e 

participativos. 

 

 

A AULA DE CAMPO COMO RECURSO DIDÁTICO  

 

Os recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem vêm assumindo um 

importante destaque devido às exigências cada vez maiores por uma educação de qualidade, 

que leve em consideração as necessidades dos alunos, a melhor maneira de se aplicar um 

conteúdo, o melhor método e técnica a ser usado em determinados momentos e o contexto 

social. 

No entanto, fica evidente a indispensabilidade de um ensino/aprendizagem que rompa 

os paradigmas existentes de aulas monótonas. Com aulas que não sejam estagnadas, 

repetitivas, pois as rápidas mudanças desse mundo globalizado passam a exigir profissionais 

capacitados, inovadores e que tenham uma formação contínua visto que, ao lecionarem uma 

aula diferenciada, estarão corroborando para um ensino coerente.  

Logo, é preciso entender que ―se nossas aulas não ajudarem os alunos a repensarem 

suas práticas e costumes estamos simplesmente falando para as paredes‖ (KAERCHER, 2014, 

p. 34). Em razão disso, a aula de campo nas aulas de Geografia é um modo de instigar o 

pensamento dos alunos a partir de problematizações, os fazendo refletirem sobre a realidade, 
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para, assim, compreenderem os processos e dinâmicas da organização espacial, que os 

mesmos convivem. 

A vista disso, a organização do espaço geográfico precisa ser assimilada tanto por 

intermédio dos sistemas naturais, como também por meio das ações antrópicas, sendo a aula 

prática em campo um elemento imprescindível para esta questão, não priorizando nem um, 

nem o outro, os unindo para o entendimento do todo. E, perante a isso, Passini atenta que ―a 

aula de campo seria um método ativo e interativo, pois o espaço não é fragmentado‖ 

(PASSINI, 2007, p. 172-176).  

Todavia, ainda de acordo com Cordeiro; Oliveira, permitindo aos alunos o 

desenvolvimento de amplas habilidades, tais como comparar, ampliar, identificar os 

elementos, de modo a 

contribuir para uma melhor compreensão dos conteúdos ao relacionar a 

teoria proposta em sala de aula com os estudos e análises práticas da 

paisagem do ambiente observado, ampliando os seus horizontes geográficos 
ao ir além dos textos e das fotografias do livro didático, e permitindo o 

desenvolvimento de diversas habilidades nos alunos, tais como identificar, 

distinguir e ampliar os conhecimentos adquiridos nas instituições de ensino, 

comparando-a com a realidade do lugar em que os envolvidos estão 
habituados (CORDEIRO; OLIVEIRA, 2011, p. 3). 

Portanto, o contato direto entre o aluno e a realidade estudada contribui na apreensão 

dos aspectos, proporcionando opiniões críticas sobre os fenômenos observados, 

principalmente quando se estuda a realidade em que está inserido, o seu cotidiano. Sendo um 

meio de infinitas possibilidades de pesquisa e investigação. Mas é necessário se ter 

conhecimentos teóricos para corelacionar os aspectos observados, ou seja, a aula em campo é 

uma forma dos alunos assimilarem as teorias ministradas na sala, por meio de práticas in loco, 

pois,  

como recurso didático, favorece uma participação ativa do aluno na 
elaboração de conhecimentos, como uma atividade construtiva que depende, 

ao mesmo tempo, da interpretação, da seleção e das formas de estabelecer 

relações entre informações. Favorece, por outro lado, a explicitação de que o 

conhecimento é uma organização específica de informação, sustentando 
tanto na materialidade da vida concreta como a partir de teorias organizadas 

sobre ela. Favorece, também, a compreensão de que os documentos e as 

realidades não falam por si mesmo; que para lê-los é necessário formular 
perguntas, fazer recortes temáticos, relacioná-los a outros documentos, a 

outras informações e a outras realidades (BRASIL, 1997, p. 91). 
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O saber geográfico deve se desenvolvido dentro e fora do ambiente escolar, com o 

intuito de pontecializar uma reflexão por parte dos alunos, no qual, segundo Freire (2007, p. 

22), ―se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando 

blábláblá e a prática, ativismo‖. Onde apenas estando em sala de aula com o material didático 

todo o dinamismo que esta disciplina contém não pode ser conhecido, pois a clareza que 

obtemos no campo é insubstituível, mas de acordo com Oliveira; Assis (2009), o professor ao 

retornar sala de aula deve complementar aquilo que no campo passou por despercebido ou 

ficou mal entendido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante essas diversas dificuldades que existe em dinamizar o ensino/aprendizagem, 

especificamente da Geografia, a aula de campo é uma das formas que visa auxiliar nesse 

processo educativo como um recurso pedagógico que instiga os alunos a conhecer o mundo 

em todas as suas múltiplas faces.  

Visto que as aulas de campo proporcionam possibilidades de reflexão sobre a natureza e 

a sociedade, em um determinado tempo e espaço, é explícita que a própria consiste em uma 

metodologia de ensino interdisciplinar, objetivando desvendar a complexidade do espaço 

geográfico, entendendo que o aluno não deve ser um sujeito passivo no ensino, pois ele tem 

que ser o autor do seu próprio saber, e o professor atua como um fio condutor no 

desenvolvimento do conhecimento, instigando os alunos e levantando hipóteses e problemas a 

serem comprovados e discutidos em campo. 

Sendo assim, o propósito da educação não é ensinar coisas: é ensinar o aluno a refletir, é 

incitar a curiosidade de aprender. Portanto, os docentes não devem fornecer respostas prontas, 

transferir conhecimentos, pois ensinar não é isso, e sim, problematizar os conteúdos, 

despertando nos alunos o desejo em aprender a aprender. Logo, os professores são apenas 

mediadores que irão auxiliar os estudantes a desenvolver seus próprios conhecimentos. 

No entanto, conclui-se que é possível utilizar novos procedimentos com um enfoque 

mais específico no que diz respeito ao conteúdo e à didática em atendimento à particularidade 

do alunado, inclusive, nas aulas em campo. Deste modo, cabe aos docentes criar e inserir 
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novas formas de ensinar e adaptar sua prática à realidade dos alunos, os proporcionando 

elementos e condições para que possam refletir e ser transformadores de seu próprio espaço, 

de forma consciente.   
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Resumo 

 

O Estágio de Observação I se faz necessário e indispensável na formação inicial do aluno de 

licenciatura, pois possibilita trocas de experiências entre a comunidade escolar e a 

comunidade acadêmica bastante significantes e imprescindível para todos os estudantes que 

serão futuros profissionais da educação. Este é um momento em que o aluno e futuro 

professor, poderá conhecer o seu campo de atuação, assim como a realidade da educação 
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básica, suas dificuldades, e também o encantamento pelo ser professor. Este trabalho tem 

como objetivo identificar e analisar algumas características identificadas durante o Estágio de 

Observação I, no qual ocorreu na Escola John Kennedy, localizado na cidade de Guarabira-

PB, no primeiro semestre do ano letivo de 2019, com a turma de 6º ano da Educação de 

Jovens e Adultos – EJA, no período noturno. Com isso, ressaltamos a importância do Estágio 

de Observação I na formação do futuro profissional de educação na área da geografia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio; Observação; Formação Inicial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto tem como finalidade descrever as primeiras experiências enquanto 

aluno estagiário do curso de licenciatura em geografia no componente curricular do estágio de 

observação I, na Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, campus III - Guarabira. A partir 

da perspectiva de relatar as vivências, experiências e o primeiro contato com a realidade 

escolar, com seus colaboradores, professores, com os alunos e com a sala de aula, enquanto 

estudante de licenciatura em Geografia e futuros profissionais da educação é que esse trabalho 

foi elaborado. 

O Estágio Supervisionado I ocorreu na escola E.E.E.F.M. John Kennedy, localizada na 

Rua John Kennedy, Nº 515, Bairro Novo na zona urbana da cidade de Guarabira – Paraíba, 

entre os meses de abril e maio de 2019, na escola foi disponibilizado para a realização do 

estágio o período noturno, na turma do 6º ano de EJA, com o professor regente José Geremias 

Cavalcanti. 

A experiência do estágio de observação é um momento fundamental na vida e na 

carreira profissional dos alunos de licenciatura nos cursos de graduação, pois possibilita um 

primeiro contato com a realidade em que se encontram as escolas e o ensino público, 

permitindo e possibilitando assim, uma reflexão e análise crítica ao mundo do ensino e do 

cotidiano da escola, dos professores e dos alunos.  

O estágio supervisionado é, frequentemente, parte integrante dos cursos de nível 

superior, tendo como um de seus objetivos estabelecer o primeiro contato de muitos 

estudantes com o mercado de trabalho. O estágio faz parte da formação do aluno e 

do projeto pedagógico de determinados cursos, inclusive nos específicos de 

formação de professores. (ASSAI; BROIETTI; ARRUDA, 2018, p. 2) 

 

Para Zinke e Gomes (2015, p. 2) 

A prática de observação pode ser entendida como uma ferramenta fundamental para 

relacionar a teoria com a prática, possibilitando que o futuro licenciado entre em 
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contato com a realidade escolar e a pratica docente, fazendo um diagnóstico da 

mesma como forma de identificar as principais dificuldades e se preparar melhor 

para exercer a futura profissão. 

 

O Estágio Supervisionado de Observação I possibilita ao aluno de licenciatura uma 

troca de experiências bastante favorável e enriquecedora em sua formação profissional, pois a 

partir deste primeiro contato com a realidade escolar, é possível compreender as práticas no 

âmbito educacional, permitindo correlacionar a teoria apreendida na universidade e a prática 

em sala de aula com o professor e com os alunos. Citando novamente Zingue e Gomes (2015, 

p. 3), podemos afirmar que 

[...] a observação não se torna um ato vago, algo que não possua finalidade e sentido 

pedagógico e sim um instrumento de análise crítica sobre determinada realidade. A 

prática de observação pedagógica tem então o objetivo de mostrar ao licenciando 

que a escola é muito complexa, palco de diversas relações sociais nas quais se abrem 

um leque de problemas e possibilidades que precisam ser trabalhadas e superadas 

pelo professor. 

 

Com isso, podemos assegurar a importância do estágio para o aluno das licenciaturas, 

pois é neste instante em que se pode abrir novas visões de mundo a respeito da educação e das 

escolas públicas, assim como conhecer a realidade em que o sistema educacional está 

inserido, assim como as práticas e métodos aplicados em sala de aula a partir das experiências 

e do cotidiano da escola, dos professores e dos alunos. 

 

A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO PARA A FORMAÇÃO 

INICIAL 

 

O Estágio Supervisionado de Observação é um dos momentos indispensáveis na 

formação dos cursos de licenciatura, assim como na vida pessoal e profissional dos estudantes 

e futuros educadores da educação básica, pois é neste momento em que o estagiário passa de 

um mero estudante e volta-se para aprender uma profissão, a partir do reconhecimento de seu 

campo de atuação, é um momento em que possibilita ao aluno o apreende de uma profissão. É 

a partir do Estágio de Observação que o estagiário tem a possibilidade de (re)conhecer o seu 

campo de atuação, ou seja, ter um contato mais direto com a comunidade escolar e com os 

alunos. Segundo Marli André (2004, p. 99-100) é possível compreender o estágio como uma  
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Oportunidade de aprendizagem da profissão docente e de construção da identidade 

profissional. Como componente curricular, o estágio pode não ser uma completa 

preparação para o magistério, mas é possível, nesse espaço, professores, alunos e 
comunidade escolar e universidade trabalharem questões básicas de alicerce, a saber: 

o sentido da profissão, o que é ser professor na sociedade em que vivemos, como ser 

professor, a escola concreta, a realidade dos alunos nas escolas de ensino 

fundamental e médio, a realidade dos professores nessas escolas, entre outras. 

 

Com isso, podemos afirmar que o estágio é mais do que um componente curricular 

exigido nas universidades, ele envolve um leque de discussões, acontecimentos e episódios 

que são indispensáveis para a formação do estagiário, possibilitando a troca de experiências 

entre academia e comunidade escolar, assim como ter a possibilidade de ver e viver de perto 

um pouco do que é a realidade escolar. Mais uma vez citando Marli André (2004, p. 100), o 

estágio é visto como um ritual de passagem, no qual o estagiário tem a possibilidade de 

reafirmar suas escolhas profissionais e ao final, saber se esta é mesmo a profissão escolhida 

pelo mesmo para exercê-la com carinho. 

Dessa forma, a teoria que o licenciando ver na academia, antes de atuar na escola, é 

uma base para norteá-lo e ajudá-lo no desenvolvimento de sua análise crítica, 

considerando que ele vai para a sala de aula, não só como um futuro professor, mas 

também como um observador-pesquisador. É no processo de estágio, que a 

formação do docente se solidifica, essa experiência pode impulsionar a identificação 

do graduando da licenciatura com a profissão que ele escolheu para sua vida. Dessa 

forma, a escola se apresenta como campo de pesquisa para o estagiário, pois é nela 

que ele irá exercitar sua visão crítica, como futuro educador, procurando entendê-la 
e analisá-la considerando aspectos como infraestrutura, a equipe pedagógica, a 

política pedagógica e, principalmente, o professor regente e os alunos com quem ele 

irá trabalhar (SILVA; NONATO; LIMA; PAIVA, [2016?], p. 3). 

 

Assim sendo, podemos afirmar que o Estágio é uma prática de reflexão contínua das 

ações do educador, pois ser professor é um ato em que a todo momento está se aprendendo e 

trocando experiências, com isso, ―o estágio proporciona além da visão mais ampla do 

universo escolar, o crescimento e desenvolvimento do profissional da educação‖ (NEVES; 

AMBROGI, [2014?], p. 1). 

 

DADOS DA ESCOLA E ESTRUTURA FÍSICA 

 

A escola E.E.E.F.M. John Kennedy está localizada na zona urbana da cidade de 

Guarabira – Paraíba, a mesma passou por uma reforma no ano de 2014. Esta instituição foi 

fundada no ano de 1965 e atualmente atende alunos tanto da zona urbana, quanto da zona 
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rural da cidade, todos contam com transporte público gratuito para ir e voltar da escola. A 

instituição é administrada pelo Governo do Estado da Paraíba e possui ensino regular no 

Fundamental II e no Ensino Médio nos períodos manhã e tarde, enquanto no período noturno 

disponibiliza do supletivo na Educação de Jovens e Adultos – EJA, no ensino Fundamental e 

Médio, assim como disponibiliza do Atendimento Educacional Especializado (AEE), para 

alunos com algum tipo de deficiência.  

A observação do Estágio Supervisionado I ocorreu entre os meses de abril e maio do 

ano de 2019, no período noturno, na turma de 6º ano (caracterizado como ciclo III) do EJA. 

 

Fonte: Wikimapia.org 

Em relação a estrutura física da escola, ela possui: 

 07 salas de aula  

 01 sala de diretoria 

 01 sala de secretaria 

 01 sala dos professores 

 01 sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

 01 sala de robótica 

 01 refeitório 

 01 cozinha 

 01 biblioteca 

 01 quadra de esportes coberta  

 01 área verde 
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 02 banheiros (01 feminino e 01 masculino) 

 01 banheiro para professores (as) e funcionários (as) 

 

As salas de aula são amplas e ventiladas, com boa iluminação, possuem carteiras e 

mesas para os alunos, assim como também para o professor, cada sala de aula disponibiliza de 

armário para guardar os livros didáticos, pois os alunos não levam os livros para casa, na hora 

da aula de cada disciplina, eles pegam nos armários da sala. Todas as salas de aulas possuem 

quadro branco que estão em boas condições. Vale salientar que todos os espaços da escola, 

incluindo os banheiros possuem rampas para facilitar no deslocamento de pessoas com 

mobilidade reduzida. Em relação ao quadro de alunos no ano de 2019, durante os três turnos 

de funcionamento da escola, estão matriculados cerca de 400 alunos, estes são tanto da zona 

urbana, quanto da zona rural da cidade de Guarabira – PB, e a maior parte deles advém de 

famílias de classe média e classe média baixa. 

A escola John Kennedy disponibiliza de um quadro de funcionários, onde se totaliza 51, 

dividindo-se em:  

 36 professores 

 01 diretora 

 01 secretária 

 01 coordenador 

 01 monitor 

 02 agentes escolares 

 02 vigias 

 02 porteiros 

 03 cozinheiras 

 02 auxiliares de limpeza 

 

RELATO PESSOAL: PRIMEIRO CONTATO COM A ESCOLA E COM O 

PROFESSOR  

 

A escolha em relação ao campo de estágio se deu, a partir de uma afinidade e 

conhecimentos prévios sobre a escola, pois já se conhecia a escola e um dos autores já foi 
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aluno desta instituição, assim como a mesma fica próximo a sua residência, com isso, ao se 

dirigir até a escola, o estagiário foi bem recebido pelos funcionários que fazem parte da 

coordenação, quanto da diretora. A partir deste fato, nota-se o engajamento e a oportunidade 

que a referida instituição oferece aos alunos estagiários dentro da escola, e como estes são 

bem acolhidos pelos membros desta, possibilitando a troca de experiências da academia e do 

âmbito escolar. Em relação a escolha do professor regente, o único professor de Geografia 

disponível no período da noite nesta escola, era o professor Geremias. 

Ao conversarmos com o professor Geremias da disciplina de Geografia no período da 

noite, que é formado em licenciatura em geografia pela Universidade Estadual da Paraíba – 

UEPB, ele nos orientou a observar a turma do ciclo III, que neste primeiro semestre do ano 

letivo de 2019 estavam estudando os conteúdos programáticos para o 6º ano, com os alunos 

da Educação de Jovens e Adultos – EJA, no qual o mesmo possui uma aula nas segundas-

feiras e mais duas aulas nas terças-feiras, com isso, foi preferível observar as duas aulas das 

terças-feiras, por coincidir justamente com os horários disponibilizados pela universidade para 

a realização do estágio de observação I. 

Apesar dessa boa receptividade da escola, de seus membros e do professor de geografia 

da instituição, encontramos algumas dificuldades no percurso desses dois meses em relação 

ao estágio de observação I, que se deu em relação ao próprio docente da escola, pois além de 

o mesmo ensinar no período noturno nesta escola, ele executa outra função durante o dia na 

prefeitura municipal da cidade de Guarabira – Paraíba, causando por diversos encontros com 

a turma, o seu não aparecimento nas aulas, o que de certo modo comprometeu a realização da 

observação do estágio, assim como a aprendizagem dos alunos. 

Essa turma do ciclo III (no qual estudam os seis primeiros meses do ano os conteúdos 

do 6º ano e o segundo semestre do ano os conteúdos do 7º ano) iniciou o ano letivo com 25 

alunos e no período entre abril e maio no qual ocorreu o estágio supervisionado I, a turma 

contava apenas com 15 alunos presentes, a partir disto podemos observar um fato que por 

vezes se torna corriqueiro nessas turmas, como afirmou o professor Geremias em conversa 

particular, que a evasão escolar por parte dos alunos é muito intensa nas turmas de EJA. A 

maior parte destes alunos são das comunidades periféricas e da zona rural da cidade de 

Guarabira – PB, assim como jovens, adultos que trabalham durante o dia, e também por 
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pessoas de mais idade, sendo estes alguns dos fatores que ―justificam‖ esse grande número da 

evasão escolar. 

 

DESCRIÇÃO DAS AULAS OBSERVADAS  

 

Como já foi citado acima, as aulas de observação do estágio I realizadas na escola John 

Kennedy ocorreram nos meses de abril e maio de 2019 no período noturno, com a turma do 6º 

ano do EJA, nas terças-feiras. Entre esses dois meses, foram observadas 08 aulas, durante 

quatro semanas, na qual se deram sempre em duas aulas, no 1º e 2º horário, cada aula com 

duração de 30 minutos. No dia 09/04/2019, foi abordado pelo professor regente da escola o 

tema ―Espaço Geográfico‖; no dia 30/04/2019 ele analisou a ―Representação do espaço 

geográfico‖; no dia 07/05/2019 o tema exposto foi ―O clima e o tempo‖; e no dia 21/05/2019 

o professor discutiu sobre ―A produção e organização social na cidade e no campo‖. Os outros 

dias de aula desses referidos meses, não ocorreram devido a falta da presença do professor na 

escola. 

A dinâmica em sala de aula do professor se dá de uma forma bastante direta, ou seja, ele 

utiliza de um modo menos técnico para falar, apresentar e explicar todo o conteúdo para a 

turma, a partir de uma forma prática e com uma linguagem bem básica, de maneira com que 

os alunos possam compreender. Logo em seguida a explicação dos temas propostos em cada 

aula, o professor costuma fazer uma atividade e perguntas a turma para facilitar a 

compreensão do conteúdo e a fixação deste.  

Por conta do tempo que é bastante escasso nas aulas de EJA (principalmente o 1º 

horário, que sempre começa às 19:10h nessa turma) e como não é possível tentar outros tipos 

de dinâmica durante as aulas, foi possível observar que as aulas do professor Geremias 

sempre era ministrada através do método expositivo explicativo, porém é notório que os 

alunos prestavam atenção nas aulas e havia pouca conversa na sala, os alunos respeitavam 

tanto a fala do professor, como sua figura enquanto mestre. Com isso, a relação entre o 

professor e os alunos se dá da melhor forma possível, ele, enquanto docente apresenta ser uma 

pessoa e um profissional sério e respeitado por seus alunos, porém em alguns curtos espaços 
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de tempo ele interagem com a turma com algumas falas de descontração, fazendo com que se 

quebre um pouco do gelo na sala aula. 

Ao iniciar as aulas, o professor faz uso do quadro branco, inicialmente ele coloca o tema 

da aula que será abordado, logo em seguida ele pergunta aos alunos o que estes entendem ou 

sabem do que se trata o tema, em alguns momentos um ou outro fala de forma baixa o que 

compreende do tema, e a partir dessa manifestação baixa, ou da ausência dela, o professor 

começa a explicar o assunto proposto, e vai anotando alguns tópicos e os explicando com uma 

linguagem básica e trazendo exemplos do cotidiano dos alunos. Porém, por algumas vezes foi 

necessário ao professor explicar outra vez e de outra maneira alguns pontos em que os alunos 

não conseguiram entender, as hipóteses e os erros que surgem durante as aulas são levados em 

consideração para a elaboração de novos problemas, e as dúvidas individuais são socializadas 

e usadas como oportunidades de aprendizagem para toda a turma pelo professor. 

Para facilitar mais ainda a compreensão dos alunos, o professor os pede para abrir o 

livro didático na página em que contém o tema da aula e pede para alguém da turma ler, com 

isso, são poucos os alunos que se predispõe a fazer a leitura, mais pequena parte da turma, 

quatro ou cinco ainda leem. Para conclusão da aula, o professor pede para os discentes 

fazerem algumas das atividades propostas pelo livro didático, e quando não há tempo de 

concluírem no mesmo dia, ele corrige todos na aula seguinte. 

Podemos analisar durante esses encontros com a turma do 6º ano do EJA, como a 

realização das aulas são corridas, pois esta modalidade de ensino disponibiliza de um espaço 

muito pequeno para abordar todos os conteúdos necessários da geografia e que são 

fundamentais na formação dos alunos, a partir deste fato, concluímos que apesar de todas as 

adversidades em que os alunos e o professor enfrentam todas as noites de estarem presentes 

na escola, alguns deles são bastante esforçados e interessados, assim como respeitam a figura 

do educador, outros que não querem assistir as aulas, e estão ali apenas pelo diploma da 

conclusão do ensino fundamental e médio se retiram da sala de aula, mais nenhum falta com 

respeito ao professor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O estágio de observação não corresponde a um simples cumprimento de exigências 

acadêmicas. O estágio, contudo, é uma oportunidade dada aos alunos, especificamente das 

licenciaturas, como um crescimento em sua vida pessoal e profissional, que envolve outros 

tantos futuros, de crianças, jovens, adolescente e adultos e sua formação enquanto cidadão 

crítico, assim sendo, consideramos o estágio de observação I algo imprescindível no processo 

de formação do profissional docente. Tal atividade permite ao aluno, e futuro profissional na 

área da educação, unir prática e teoria, de forma a impactar positivamente seu futuro campo 

de atuação. Zingue e Gomes (2015, p. 3) afirmam que, 

... conhecer a organização e a realidade escolar ainda durante a formação 

profissional tornou-se algo fundamental nos cursos de licenciatura. É dentro 
desse pressuposto que a prática de observação entra como uma importante 

ferramenta na formação de futuros professores, na medida em que oferece a 

estes a oportunidade de conhecer e interagir com o meio escolar. 

 

Neste sentido, o estágio de observação permite ao acadêmico aprofundar conhecimentos 

e habilidades, além de possibilitar ao mesmo que este veja a realidade cotidiana, bem como, a 

complexidade de sua futura práxis profissional, os desafios e encantamentos no campo da 

educação, da escola, dos alunos e dos professores. Posto isto, pode-se concluir que o estágio 

foi uma experiência positiva e importante, haja vista que proporcionou a oportunidade de 

reflexão sobre a prática docente em decorrência das teorias, onde foi possível melhor perceber 

os desafios do ser professor, quanto dos alunos em sala de aula. 
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Resumo 

 

Os quadrinhos são historicamente formas de comunicação onde se mesclam texto e imagem, 

dessa maneira se apresentam como um meio mais simples de interlocução entre aquele que o 

produz e com o leitor, as primeiras manifestações desse tipo de linguagem datam ainda do 

século XIX. O uso das histórias em quadrinhos enquanto recurso didático é um tema 

relativamente novo, visto que existia e ainda existe um certo preconceito com essa mídia, pois 

considera-se fantasiosa e inferior aos textos mais usuais. Este artigo tem como objetivo 

demonstrar como podemos utilizar as histórias em quadrinhos como recurso didático para o 

ensino de geografia. Nossa ideia é trazer a luz temas relacionados a formação do espaço 

mundial, mas especificamente do período da Guerra Fria para que os estudantes 

compreendam que a configuração do mundo atual não é algo dado, mas historicamente 

produzido.  Dessa maneira busca-se facilitar o aprendizado do estudante em sala de aula de 

uma forma mais dinâmica e interativa. Para tanto utilizamos alguns procedimentos 

metodológicos, sejam eles: revisão bibliográfica, leitura e analise de obra, ―Superman entre a 

foice e o Martelo‖ (DC comics).  As HQ‘s são ao mesmo tempo um produto do nosso tempo e 

um reflexo do mesmo, sendo assim uma representação (re) imaginada do nosso mundo, nas 

suas diferentes fases históricas. Com tudo pode-se observar que os jovens têm sua atenção 

voltada para um conhecimento mais dinâmico e interativo, neste caso os quadrinhos que 

mostram um mundo alternativo que pode ser usado, como referência didática para o 

aprendizado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: História em Quadrinhos; Educação e Ensino de Geografia. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A tecnologia está sempre inovando, levando sempre todos para novas descobertas e essa 

evolução vem trazendo novos tipos de conhecimento, assim como a tecnologia evolui, as 

metodologias de ensino também podem evoluir. Este trabalho irá apresentar os quadrinhos 

como ferramenta de ensino na geografia abordando aspectos contando um pouco da história e 

debatendo sobre essa temática deve ser trabalhada dentro da sala de aula. 

Este artigo tem como objetivo demonstrar como podemos utilizar as histórias em 

quadrinhos como recurso didático para o ensino de geografia. Nossa ideia é trazer a luz temas 

relacionados a formação do espaço mundial, mas especificamente do período da Guerra Fria 

para que os estudantes compreendam que a configuração do mundo atual não é algo dado, 

mas historicamente produzido. Utilizaremos como base o quadrinho ―Superman entre a foice 

e o Martelo‖ (DC comics).  
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Para alcançar os nossos objetivos utilizamos alguns procedimentos metodológicos, tais 

como, a revisão bibliográfica acerca da história dos quadrinhos e de seu uso como recurso 

didático em sala de aula e análise de um quadrinho específico já supracitado. 

Este trabalho está estruturado em dois itens, além da introdução e das considerações 

finais. O primeiro item trata-se de falar um pouco das histórias em quadrinhos de forma geral, 

onde buscamos compreender sobre o histórico desse tipo de linguagem: o que é? Seu processo 

no tempo, sua importância, e ao final, relatar sobre o uso desse tipo de linguagem na 

educação. 

Em relação ao segundo item, é feita uma análise do quadrinho ―Superman entre a foice 

e o Martelo‖ (DC comics) e a suas aplicações no ensino de geografia, onde é feita relações do 

conteúdo com a obra e também é proposto algumas atividades, a partir do que poderia ser 

trabalhado em sala de aula. 

 

 As Histórias em quadrinhos: histórico e importância. 

 

Partimos de um pensamento, de que a metodologia de ensino pode ser mais propositiva, 

seguindo os princípios que as diversas linguagens de ensino podem ser usadas com o intuito 

de que aos jovens sejam apresentadas formas mais dinâmicas e interativas, de tal sorte que 

atraia a atenção dos mesmos, para que possa ter a curiosidade de adquirir o conhecimento.  

Nesse mesmo sentido será abordada nesse trabalho os quadrinhos enquanto ferramenta 

de ensino na geografia, que traz uma linguagem mais dinâmica e interativa misturando 

imagens e uma leitura de fácil interpretação, facilitando o aprendizado de forma que o 

professor possa trazer a luz um conteúdo mais didático, dessa forma buscamos facilitar o 

aprendizado com trechos dessas obras, trazendo à tona nesse artigo a leitura e análise da obra, 

―Superman entre a foice e o Martelo‖ (DC comics). Logo podemos ver que essa forma de 

comunicação não tem ganhado espaço só na literatura, mais também na arte como é mostrado 

a seguir. 

O fenômeno não afeta apenas o mundo literário, mas também o artístico. As 

exposições de quadrinhos já não são um fato pitoresco, mas cada vez 

chegam com maior frequência aos cenários da grande cultura por seu próprio 
valor, e não como notas de rodapé da ―arte verdadeira‖. (GÁRCIA, p.18, 

2012). 
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E esse movimento é mais um motivo para a utilização desta linguagem como ferramenta 

de ensino. Ainda é visto por muitas pessoas que os quadrinhos são um objeto infantil e 

fantasioso e com isso cria um certo preconceito que eles não devem ser usados pois é criada 

uma ideia que os textos mais tradicionais (livros didáticos, paradidáticos e literatura) quem 

devem ser usados. Segundo Garcia (2012), alguns escritores temem que os quadrinhos sejam 

englobados na cultura pois eles perderam algumas vantagens. Vantagem essa que eles não 

ficaram limitados a uma única forma de se expressar, de qualquer forma essa linguagem e o 

preconceito que ela sofre também traz benéficos como pode ser visto a seguir. 

Embora seja inegável que os preconceitos de público em geral nos 

mantenham á margem, também podemos obter vantagens que com 

frequência não parecemos dispostos a explorar. A aura de veracidade de que 
falávamos é consequência de sermos considerados simplórios e (cultural e 

financeiramente) insignificantes. O escritor de quadrinhos sofisticado e 

importante pode, por ora, se aproveitar disso para seu benefício, ―jogando 
dos dois lados‖, com a consciência de que, se conseguir certo grau de 

aceitação junto aos criadores mais respeitáveis, essa qualidade não pouco 

substancial se perderá para sempre. (CLOWES apud GARCIA, p.21, 2012). 

 

Segundo o referido autor, essa marginalização em que se encontram as HQs se converte 

em  uma vantagem, que pode ser aproveitada como um caminho da arte e da literatura tendo 

em vista que essas duas formas de expressão podem alavancar os quadrinhos, como vimos os 

quadrinhos não se prendem apenas a arte ou a literatura sendo aceito dos dois lados, isso é 

visto como um ponto positivo por muitos escritores de forma que não prende o autor de uma 

obra a uma única forma de linguagem mas sim a duas formas de se comunicar com o seu 

leitor. Vemos que os conceitos das histórias em quadrinhos veem mudando e ainda não se 

concretizou, de forma que não tem uma definição concreta a respeito de como deve ser 

chamado os quadrinhos, existe um grande debate a respeito disso, pode-se ver também que 

temos uma forma de preconceito enraizada que os quadrinhos foram feitos só para crianças, e 

muitos escritores de HQs não tinham essa intenção, queriam que o seu trabalho fosse aceito 

por toda a sociedade. 

Clowes escrevia em 1997, próximo ao que ele mesmo esperava que fosse um 
momento decisivo no desenvolvimento dos quadrinhos como arte. Seu texto 

se iniciava indicando as revistas da editora ES como o primeiro sinal de que 

os quadrinhos tinham potencial para ser algo mais do que ―material para 
crianças regido pelo mínimo denominador comum.‖ (GARCIA, p.21,2012) 
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Como podemos ver, os escritores de quadrinhos desde aquele ano já tinham o intuito de 

tirar esse tipo de pensamento que existia no senso comum, esse tipo de preconceito. A grande 

luta era para fazer com que os quadrinhos fossem reconhecidos como sendo algo para além de 

histórias para crianças já vinha sendo travada uma luta em defesa dessas obras, pois essa linha 

de pensamento que os quadrinhos deveriam ser reconhecidos como arte já estava em 

andamento observamos que essas manifestações a respeito dos quadrinhos são relativamente 

novas historicamente falando as primeiras aparições desse tipo de linguagem são do século 

XIX. 

Sendo assim, uma das formas de transmitir ou repassar uma história ou um tipo de 

conhecimento de uma forma mais prática e visual, mostrando que muitos dos acontecimentos 

históricos podem ser contados de formas mais instigantes, como é o caso da geografia que 

teve muitos avanços tecnológicos durante a segunda Guerra mundial e durante a guerra fria, 

onde se passa a história do quadrinho que será apresentado uma nova versão do Superman, 

que não teve sua nave pousada no interior dos Estados Unidos, mas sim na União Soviética. 

Dessa forma podemos ver uma outra perspectiva não só dos Estados Unidos, mas 

também a perspectiva da União Soviética durante esse evento histórico, isso tudo para trazer a 

luz que tudo que temos hoje não é algo dado mas sim algo historicamente construído. Nas 

salas de aula as formas de se repassar o conhecimento deve ser desenvolvida das mais 

diversas formas, pois o ensino é algo que deve evoluir assim como suas técnicas, de 

desenvolvimento da aprendizagem e a maneira como os profissionais da área devem 

desenvolver as suas didáticas. Buscando sempre atualizar a forma de ensinar, saindo um 

pouco mais do tradicional, pois o mundo está em constante mudança assim como a tecnologia 

evolui as formas de ensino também devem evoluir. Esse processo de desenvolvimento das 

formas de ensino se deve pela maneira que existe formas mais simples para se repassar o 

conhecimento, muitos profissionais se atenham a isso e tentam inovar trazendo para a sala de 

aula maneiras diferentes de se construir o conhecimento, onde o aluno consiga absolver toda a 

informação que está sendo transmitida para o mesmo. 

Estamos inseridos em uma sociedade do conhecimento, as revolução da 

informação e da exigência da produção do conhecimento. E com isso, o 

professor passa a ser articulador e mediador entre o conhecimento elaborado 

e o conhecimento a ser produzido. Nessas mudanças constantes, com a 
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necessidade de inovar os recursos didáticos em sala de aula. (NEVES, 
p.10,2012) 

      

Como podemos ver é urgente novas formas e metodologias de ensino e de como 

compartilhar o conhecimento, a cada dia surge novas descobertas e inovadoras, como 

podemos transmitir um conhecimento recém descoberto com antigas metodologias? A 

evolução das metodologias é extremamente essencial no processo de ensino e aprendizagem e 

o professor deve sempre buscar esse aprimoramento para conseguir repassar essas novas 

descobertas de forma mais interativa e o mais didático possível. Existem conteúdos com 

muita informação para ser absolvida e com isso na maioria das vezes os estudantes não 

conseguem se adequar aquela metodologia, como consequência não conseguem absolver todo 

o conteúdo passado pelo professor e assim é criada uma certa deficiência. 

Santos(2001) afirma que a história em quadrinhos é transmissora de 

ideologia e, portanto, afeta a educação de seu público leitor. Reproduzindo 
contextos e valores culturais, oferecendo oportunidades para as crianças 

ampliarem seus conhecimentos sobre o mundo social. (NEVES apud 

SANTOS, p.11,2012). 

 

Como podemos ver as histórias em quadrinhos tem grande influência, podendo 

influenciar na vida e criar valores para a formação do caráter de seus de seus leitores trazendo 

uma nova perspectiva de vida e mostrando como os quadrinhos podem ser usados para uma 

ampliação da visão cultural das crianças dos adolescentes e também dos adultos. Só 

reforçando essa possibilidade de implementar os quadrinhos como fonte didática e pedagógica 

para oferecer um aprendizado com melhor desempenho, pois todas as ideias expressadas nos 

quadrinhos são passadas de uma maneira que todos podem compreender, de forma que os 

quadros passam imagens que todos vemos durante nossa vida. A partir daí,  fazemos uma 

leitura de imagens conseguindo ver e entender não apenas o que está escrito, mas sim fazer 

uma leitura do que está desenhado ou por assim dizer uma leitura de imagens podendo 

interpreta tudo que  autor quer passar não por apenas palavras mas ele nos passa imagens que 

facilita a imaginação de todos que estão lendo,  podemos assim  ter uma boa noção de tudo 

que o autor que passar para seus leitores para facilitar o entendimento de tudo ou qualquer 

assunto debatido e que o autor quis mostrar ou repassar para seu público. Com isso o processo 

de educação seria muito mais prático e dinâmico, tanto para quem ensina quanto para quem 

aprende, essa forma de passar o conhecimento tem vantagens para ambas as partes 
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interessadas no processo, pois facilitaria o trabalho de quem passa ou seja o professor, que é a 

ponte do aluno e o conhecimento, quanto para o aluno que terá aquele assunto de uma forma 

que ele se interesse e possa aprender. 

Já que as HQs são vistas como atrativos para muitas pessoas e chamam muito a atenção, 

pois a forma que o autor encontra para poder se aproximar do seu leitor é bem significativa, 

pois a arte dos desenhos atrai a atenção das pessoas de uma forma muito intensa. ―O 

quadrinho influencia a imagem do leitor, por causa da sua riqueza de 

detalhes.‖(NEVES,p.12,2012) como pode ser visto a forma ou a maneira que um autor de 

HQs encontra para mostrar a sua história se torna muito mais atraente para quem estar lendo, 

levando o leitor exatamente para o lugar que ele está imaginando e expressando na sua 

história naquele momento trazendo o leitor para uma conversa onde o leitor vai estar 

exatamente envolvido naquela história tanto da parte do escritor quanto a do leitor, as formas 

de pensamento ficam alinhadas e não vão se contradizer pois o entendimento será o mesmo de 

quem escreve quanto o de quem ler o assunto ou melhor dizendo a história em questão. 

Segundo Neves (2012), o autor consegue estabelecer uma comunicação simples, e também 

consegue estabelecer um diálogo científico, além de aguçar a sua curiosidade natural, hoje em 

dia a sociedade tem aceitado muito mais as Histórias em quadrinhos uma aceitação bem 

popular e aberta. O mesmo autor afirma (2012) que os quadrinhos já fazem parte da cultura da 

sociedade contemporânea e são muito populares e por essa aceitação devem ser usados como 

ferramenta de ensino. 

Para Carvalho (2009), entre as razões para se utilizar os quadrinhos na escola 
estão a atração dos estudantes por esse tipo de leitura, a combinação de 

palavras e imagens-forma mais eficiente de ensino-, a qualidade da 

informação, o enriquecimento da comunicação pelas HQs, o auxilio no 
desenvolvimento do habito de leitura e a ampliação do vocabulário. (NEVES 

apud CARVALHO, p.16,2012) 

 

Sendo assim a leitura de quadrinhos enriquece muito quem as ler, pois além de tomar 

gosto por uma forma de arte, também é incentivado a leitura que só enriquece a sua forma de 

falar e influencia na sua vida como cidadão, pois essa pessoa terá um hábito saudável de ler e 

conseguir uma boa interpretação textual, pensando dessa forma os quadrinhos só tem a 

agregar para a formação e ajudar no desenvolvimento do ser humano, além de desencadear 

um certo gosto pela arte que os quadrinhos representa dentro da nossa sociedade moderna. 
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Podemos dizer também que toda essa estrutura dos quadrinhos no faz pensar o quanto o 

conhecimento está aberto para a sociedade interagir, pois muitas HQs são frutos de coisas que 

aconteceram de verdade dentro da nossa história, claro sempre tem coisas que saem da 

realidade e entram no mundo da fantasia, mas a fundamentação é do que aconteceu, contando 

alguns fatos reais e trazendo mais uma vez como a história se deu. O que faz com que, mesmo 

indiretamente, os leitores de certas obras conhecedores de muitos fatos históricos que 

ocorreram em um dado século ou década. 

Um dos maiores problemas que um professor encontra hoje é em prender a atenção do 

aluno, pois muitas vezes o método conservador não estimula o interesse do mesmo assim 

dificultando o aprendizado e de certa forma dificultando o trabalho do professor, tendo isso 

em vista os quadrinhos enquanto ferramenta de ensino, podem de certa forma prender a 

atenção do aluno e com isso levando ao aluno o conteúdo de uma forma que o mesmo venha a 

ter um pensamento mais crítico, pois essa é a principal função do professor, fazer com que os 

seus alunos se tornem seres pensantes, de certa forma isso torna o aluno uma pessoa mais auto 

suficiente, fazendo com que ele pense por si. E uma vez que o professor tenha prendido a 

atenção desse dado aluno será mais fácil desempenhar seu papel como um profissional e 

incentivar a curiosidade do aluno para aprender um determinado assunto, os quadrinhos são 

uma ótima forma de se prender a atenção, tendo em vista que existe várias formas de se usar 

os quadrinhos. 

O quadrinho pode ser usado no intuito de atender diferentes proposta se 

contribuem para formação de valores e o exercício da cidadania. Fazer 

leitura de cenas do cotidiano, transformar textos narrativos em quadrinhos, 
construir histórias e propostas de abordagem de temas de forma mais lúdica 

e divertida são apenas algumas da formas de se utilizar HQ em contexto 

escolar. (NEVES, p.17, 2012) 

 

Muitas dessas formas de se apresentar uma boa aula, de se transmitir e compartilhar o 

conhecimento de forma atrativa e também em várias áreas de conhecimento, não se 

prendendo a uma única forma ou a uma única ciência ou área do conhecimento, que pode se 

mover por muitos campos como a arte e a geografia e são exemplos que podem ser usados 

esse tipo de mídia para facilitar o aprendizado. Devemos nos ater a essa forma de se fazer e 

repassar essa proposta de interatividade para que o conhecimento seja socializado com mais 

facilidade trazendo a luz um conhecimento mais prático e dinâmico. Segundo Neves (2012), o 
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modelo de ensino tradicional não abre as portas para esse tipo de ferramenta dando 

preferência a transmissão de conhecimento, não tendo interesse ou muitas vezes não ver a 

necessidade do aluno, não dando a oportunidade necessária para o aluno fazer um 

comparativo do que aprende com o que ver no seu dia-a-dia. Quando o profissional consegue 

fazer uma comparação do que estar sendo explicado com sua realidade ele consegue 

memorizar o conteúdo apresentado com mais facilidade, pois quando temos exemplos do 

nosso cotidiano podemos fazer uma ponte do conhecimento com algo mais palpável, que 

vemos todos os dias o educando pode aprender muito mais assim pois fica mais fácil de se 

colocar na cabeça algo que se estar vendo do quer algo que nunca viu e tenta imaginar como é 

se torna algo mais prático, e fácil de ser memorizado pelo aluno ou melhor dizendo educando. 

A aplicação das HQs, segundo Rama e Vergueiro (2012), deve ser adaptada 

ao cronograma do curso, sendo utilizadas na seqüência normal das atividades 

e sem qualquer destaque em relação a outras linguagens ou alternativas 
didáticas. De uma forma mais ampla, pode-se dizer que os quadrinhos 

podem ser utilizados na contextualização do conteúdo, como recurso 

avaliativo e no incentivo à leitura e à escrita. Atendendo a disciplinas 
diversas, como História, Geografia, Artes, Matemática, Língua Portuguesa 

entre outras. (NEVES apud RAMA E VERGUEIRO,p.20,2012)  

 

Dessa forma observa-se que mesmo quando for empregado em sala de aula, o recurso 

didático deve ser usado de uma maneira corriqueira, como sem desmerecer nem um outro tipo 

de metodologia para, sendo assim, uma metodologia de ensino como outra qualquer, para que 

assim possam aprender de uma maneira simples com as informações bem direcionadas para o 

determinado assunto a ser debatido trazendo para dentro da sala de aula uma forma de 

aprender e esclarecer dúvidas mostrando que ler e escrever podem ser muito divertido. ―A 

história em quadrinhos também pode ser usada como recurso para incentivo à escrita. O 

próprio aluno pode ser levado a escrever sobre um determinado tema utilizando-se dos 

quadrinhos, seja para a apresentação de um contexto ou uma situação. ‖(NEVES,p.23,2012) 

como podemos ver também podemos incentivar um aluno a praticar a escrita, e também a ler 

que é uma das principais fatores que torna os quadrinhos tão interessantes de se trabalhar o 

incentivo à leitura que também é um fator muito importante para a educação do aluno. 

 

“Entre a foice e o Martelo”: análise do quadrinho do Superman 
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O quadrinho usado para a análise que foi feita é ―Superman entre a foice e o Martelo‖ 

(DC comics) esse quadrinho foi lançado originalmente em 2003, e foi uma minissérie de 3 

edições onde foi lançado originalmente no Estados Unidos. Nessa história a nave do 

Superman não cai no ―Estados Unidos‖, mas sim em uma região da antiga ―União soviética ― 

ele é basicamente um Superman comunista e esse quadrinho mistura bem a ficção cientifica 

com a realidade mostrando todo um contexto político e de tensão durante o período da guerra 

fria, que foi um dos maiores momentos de tensão do mundo já que o medo, era eminente pois 

a qualquer momento poderia se iniciar um confronto das duas maiores potencias militares na 

época, e essa tensão se dava pois o Estados Unidos era o defensor do sistema capitalista, já a 

União Soviética era o bastião do socialismo. É a partir desse ponto onde entra a geografia, 

pois esses dois países brigavam pelo controle do território, cada um defendia uma frente e 

queriam que os outros países escolhessem um lado e tudo isso é bem retratado dentro dos 

quadrinhos, e essa forma que o autor aborda essa questão de dominação do território por meio 

dos quadrinhos. Podemos ter muitas ideias de como abordar esse assunto em sala de aula, 

todo esse contexto de como se deu a divisão do espaço mundial entre socialismo e capitalismo 

(mundo bipolar), de forma que os alunos consigam entender com mais facilidade todo esse 

contexto histórico, que no quadrinho analisado é retratada essa história. 

No quadrinho analisado uma das frentes era a URSS que era defendida pelo Supermen 

que defendia o socialismo, já do outro lado tínhamos o capitalismo sendo defendido por Lex 

Luthor, como resultado dessa guerra fria vimos que o mundo se viu beirando a outro 

confronto armado, desta vez nuclear,  mas sabiam que o mundo que conheceram não 

suportaria uma desse nível, por isso foi iniciada essa guerra fria que na verdade não passava 

de uma disputa ideológica em que cada um deles tentavam mostrar para o mundo quem era 

melhor quem tinha a melhor tecnologia, associando isso aos quadrinho a URSS tinha o 

Superman com todos os seus poderes e pelo Estados Unidos tinha o Lex Luthor que dentro da 

HQ era o ser mais inteligente, o quadrinho em analise mostra que cada pais tem seus pontos 

fortes e fracos, com isso ele traz a luz a ideia de dois países, em conflito através dos olhos de 

dois rivais dentro da ficção onde eles se odeiam pois tem valores e ideias diferentes trazendo 

um roteiro dinâmico e interativo despertando o interesse por este marco histórico tão 

importante que foi a guerra fria. No fim o Superman é derrotado dando a entender que tudo 
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que levou ele a ser derrotado foi planejado por Lex assim trazendo para a vida real algumas 

vezes a União Soviética conseguiu se sobre sair na frente do Estados Unidos mas no fim 

quem ganhou a disputa ideológica foi o Estados Unidos. 

Assim podemos ver que existe toda uma relação do que aconteceu nos quadrinhos com 

o que aconteceu historicamente, podendo tirar proveito dessa relação, trazendo esses 

acontecimentos dos quadrinhos para fazer uma relação do que acontece na ficção com o que 

aconteceu historicamente para aplicarmos esse tipo conteúdo da sala de aula, deixando claro 

todo o contexto geográfico da época, buscando referências para melhor explicação de todo o 

contexto da formação do espaço mundial e  mostrando assim que tudo que temos hoje em dia 

não é natural, mas que  tem todo um contexto histórico e econômico por traz. 

Uma boa maneira para se trabalhar este quadrinho em sala de aula para explicar um 

evento como a guerra fria seria e todo o contexto de como o mundo se dividiu seria através de 

leituras em uma roda fazendo relação do que estar se passando nos na leitura dos quadrinhos 

com o que aconteceu, criar dinâmicas com o quadrinho, mostrando que de um lado temos o 

Superman socialista e do outro um Lex capitalista fazendo relação com as grandes potências. 

Dessa forma explicando como se deu toda essa disputa de territórios para que predominasse 

uma ideologia diferente mostrando os dois lados da moeda, e assim mostrando como o mundo 

se dividiu durante esse confronto de ideias e de tecnologia. Se observa que o quadrinho tem 

um bom norte para explicar o que se passa durante essa passagem da nossa história trazendo o 

assunto de uma forma mais dinâmica e interativa colocando dois rivais da cultura pop para 

representar duas grandes potencias durante a guerra fria. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir que a nossa pesquisa fundamentada em leituras bibliográfica e que o 

nosso objetivo principal foi atingido, de forma que a história em quadrinhos pode sim ser um 

recurso didático para a Geografia, mostrando claramente que as HQs são boas ferramentas 
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didáticas podendo trazer comparações da ficção com a realidade de fatos que já ocorrerão ou 

até mesmo ser criada especialmente para ser usada como recurso didático. 

Visto que as HQs são ótimas ferramentas e muito atrativas tanto para crianças quanto 

para adolescentes e também para os adultos trazendo sua essência a arte e como consequência 

a cultura pop que também é enquadrada nesse universo de ficção que traz consigo toda uma 

história toda uma desenvoltura para ser o que é hoje. Vimos também que os quadrinhos 

podem ser usados não só na Geografia mas também em muitos outros campos de estudo, 

como a arte, português, história e tantas outras, de maneira interdisciplinar. 

Já o quadrinho analisado tivemos alguns aspectos que eram abordados no quadrinho que 

se chocava diretamente com o contexto Histórico da realidade, mostrando assim que nossos 

objetivos foram alcançados, vimos que os quadrinhos ganharam o espaço que tem hoje a 

pouco tempo. Observamos que existe um certo preconceito por parte de alguns professores de 

forma que as HQs sejam apenas historias fantasiosas e que sevem apenas para crianças se 

divertir e vimos com esse trabalho que não é dessa forma temos a história em quadrinhos em 

um contexto completamente diferente do que algumas pessoas pensam, vendo isso nós 

cumprimos a nossa pesquisa em mostrar que é possível utilizar esse recurso.  
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Resumo 

 

No nosso cotidiano, no qual o mundo vem passando por diversas transformações, a partir das 

novas tecnologias e da globalização, algumas ferramentas são lançadas para melhor auxiliar 

os docentes em suas aulas. Entretanto, o cenário atual nos mostra que, de certa forma, ainda 

há um despreparo e desinteresse de alguns profissionais do ensino de Geografia, para 

abordagem sobre o estudo do relevo (geomorfologia) em sala de aula. Muitas vezes esses 

conteúdos são abordados de forma superficial para os discentes deixando assim uma lacuna 

na compreensão de tais conteúdos. Cabe ao profissional procurar sempre apresentar a 

importância do estudo desse ramo da Geografia para a vida dos mesmos. Constantemente 

sofremos a influência do relevo em nossas vidas, seja para assentar moradias, para uso de 

novas culturas agrícolas, na vegetação e no clima. Desta forma, este trabalho tem por 

objetivo principal discutir a realidade do ensino da geomorfologia nas aulas de Geografia no 

ensino básico, e também a formação do docente dessa área, quais os principais desafios 

enfrentados e quais caminhos devem ser seguidos para melhor atuação. Como aporte teórico, 

nos baseamos nas leituras de Torres (2009), Silva (2011) e Pereira (2012). Compreendemos 

que a geomorfologia deve ser tratada com aulas teóricas e práticas, para que assim possa ser 

mais fácil o aluno compreender a sua dinâmica e influência no espaço em que vive. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Geomorfologia; Práticas de ensino; Educação. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

No nosso cotidiano, no qual o mundo vem passando por diversas transformações, a 

partir das novas tecnologias e da globalização, algumas ferramentas são lançadas para melhor 

auxiliar os docentes em suas aulas. Entretanto, o cenário atual nos mostra que, de certa forma, 

ainda há um despreparo e desinteresse de alguns profissionais do ensino de Geografia, para 

abordagem sobre o estudo do relevo (geomorfologia) em sala de aula.  
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Geralmente, os conteúdos referentes ao estudo de geomorfologia, ou seja, o estudo do 

relevo, são abordados de forma superficial para os discentes, deixando uma lacuna na 

compreensão de tais conteúdos. Constantemente sofremos a influência do relevo em nossas 

vidas, seja para assentar moradias, para uso de novas culturas agrícolas, na vegetação e no 

clima.  

O presente trabalho traz uma proposta de análise do ensino da geomorfologia nas aulas 

de Geografia do ensino básico diante do contexto dos alunos, fazendo uso das novas 

tecnologias. Como o software ―Google Earth‖ e o ―Qgis‖, sendo esses grandes auxiliadores 

para aprendizagem, tendo em vista que o conteúdo geomorfológico se torna muitas vezes 

pouco concreto diante da realidade dos alunos.  

Nesta perspectiva, a Geografia, especialmente os conteúdos de geomorfologia, necessita 

do aporte tecnológico atual para facilitar o aprendizado e o interesse do discente e facilitar a 

ação docente. 

 

OBJETIVO 

 

 Analisar a realidade do ensino de geomorfologia nas aulas de Geografia no ensino 

básico e levantar os desafios, práticas e perspectivas sobre o ensino desta temática. 

 

METODOLOGIA 

 

 A metodologia utilizada para a construção desse trabalho, advém de uma pesquisa 

bibliográfica, na qual procuramos autores que refletem acerca do tema em questão, como 

Torres (2009), Silva (2011) e Pereira (2012), diante desses estudos, foi possível analisar e 

repensar o ensino da geomorfologia, nos possibilitando posteriormente sumarizar as pesquisas 

já concluídas e obter novos resultados. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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A evolução da superfície terrestre é o resultado da dinâmica interna (tectonismo, 

composição mineralógica do protolito, vulcões e terremotos) e externa (fatores que dependem 

das condições climáticas e geomorfológicas tais como: o clima, a ação física das raízes, o 

regime hidrológico, a declividade etc.). 

Esses fatores atuam na natureza ora destruindo, ora criando. Atualmente, esta evolução, 

ao menos na dinâmica externa, vem sendo fortemente marcada pela ação antrópica,  que, à 

semelhança da natureza, destrói e cria, enfim, transforma o ambiente. Dessa maneira, os 

processos da dinâmica externa tendem a nivelar a superfície do planeta pelos fenômenos de 

erosão e sedimentação, enquanto a dinâmica interna origina novos relevos e depressões. Essas 

dinâmicas atuam de forma antagônica, mantendo a superfície da terra em permanente 

evolução. 

O relevo, na visão de CASSETI (1991):  

―é o suporte das derivações ambientais observadas durante o processo de 
apropriação e transformação realizado pelo homem. Se constitui, portanto, 

em produto do antagonismo das forças endógenas (forças tectogenéticas) e 

exógenas (mecanismos morfodinâmicos), registrado ao longo do tempo 
geológico e responsável pelo equilíbrio ecológico‖ (CASSETI, 1991, p. 7). 

 

Trata-se do resultado da interação entre a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera, em cuja 

interface se desenvolvem processos de troca de matéria e energia que, ao longo do tempo e do 

espaço, condicionam a evolução de diferentes feições do relevo (MOREIRA E PIRES NETO, 

1998, p.77). 

ORELLANA (1981, p. 3), ao se referir ao relevo dentro de uma abordagem 

geossistêmica, afirma que, considerando lapsos de tempo na escala do homem, o relevo é uma  

invariante do sistema, enquanto vegetação, solos e a atuação dos processos, incluindo a ação 

do homem, são as variáveis. Juntas, que vão constituir o espaço morfológico organizado sob 

as influências climáticas, e a ação antrópica deriva ou altera essa organização. Sendo assim: 

O homem tem a capacidade de alterar os processos de elaboração do relevo, 

modificando solos, vegetação, condições hidrológicas, formas de erosão e 

introduzindo tais modificações no sistema morfológico, que podem conduzir 

ao desequilíbrio e colapso. A modificação da paisagem é atingida assim, de 

maneira indireta através das alterações nas relações de suas variáveis. 

(ORELLANA 1981, p. 3). 
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Moreira e Pires Neto (1998) ao se referirem à influência do substrato rochoso sobre o 

relevo, afirmam: 

A influência das rochas no relevo é conseqüência de sua resistência 

diferencial perante os processos de alteração e erosão. A resistência 

diferencial das rochas depende de diversos fatores, destacando-se: a 

composição mineralógica, a alterabilidade dos minerais, a textura, e o 

arranjo estrutural, os quais influenciam na porosidade e na coesão 

(MOREIRA E PIRES NETO, 1998, P.77). 

 

Nesse contexto, levando em consideração a importância dos conhecimentos 

geomorfológicos no ensino básico, acreditamos que o profissional de Geografia será capaz de 

criar diversos meios para compartilhar tais informações, tendo como instrumental as atuais 

tecnologias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O ensino de geomorfologia demanda de meios pedagógicos que facilitem sua aplicação 

em sala de aula, diante dos desafios em se trabalhar a mesma, sendo uma disciplina que 

maioria das vezes se torna extremamente complexa, pois necessita ser relacionada e 

contextualizada além da teoria. O estudo do relevo pode ser, muitas vezes, descartável por sua 

complexidade ou até pelo desconhecimento dos docentes, da forma de se trabalhar ou 

compartilhá-la aos alunos. 

 Conforme Santos (2014, p.03) ―O ensino de Geomorfologia no Ensino Fundamental 

deve ser considerado um instrumento fundamental para o aluno compreender a dinâmica 

espacial da paisagem.‖ Entretanto, quando ela é aplicada para os alunos é de forma superficial 

tanto nos anos iniciais, quanto nos finais do ensino fundamental, dessa forma se torna uma 

aprendizagem não significativa para os mesmos. 

 É importante que os alunos do ensino fundamental, anos iniciais e finais, por intermédio 

do professor, que se tenha uma linguagem mais lúdica com eles, ou seja, voltada para a 

realidade vivida, todavia, esse trabalho por parte do docente, nem sempre ocorre, pois muitas 

vezes é dado ênfase apenas a maneiras mais fáceis de ensinar, como uma aula mais expositiva 

ou então com o uso do livro didático. 
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 De acordo com Torres e Santana (2009), partindo da utilização do livro didático no 

ensino fundamental, mais especificamente o livro de Geografia, cabe ao docente fazer uma 

análise mais aprofundada dos conteúdos existentes no mesmo, e a partir disso, se apresentar 

lacunas para a total aprendizagem dos alunos, procurar propor atividades lúdicos-pedagógicas 

para assim ter uma melhora significativa no aprendizado dos alunos, diante de instrumentos 

didáticos diversos e diferenciados. 

 As autoras supra citadas acreditam que, no cenário escolar em que estamos inseridos, é 

de suma importância que os professores conheçam bem os variados meios de apoio que 

podem se utilizar para melhorar o desempenho das atividades propostas para os alunos, além 

de serem capazes de saber escolher e organizar as melhores atividades para determinados 

conteúdos. Assim, apresentam algumas experiências desenvolvidas, mas que, de modo algum, 

visam ser receitas prontas para aplicação de técnicas de ensino como um cardápio rotineiro 

que deva ser seguido passo a passo todos os dias do ano.  

 As atividades, por sua vez, podem variar também de acordo com o assunto a ser 

discutido cabendo ao professor o bom senso de escolher aquela que melhor se adeque ao que 

se quer compartilhar. Assim, Torres e Santana (2009) sugerem técnicas bem simples para o 

ensino de geomorfologia: as maquetes, para a compreensão das placas tectônicas. O uso de 

garrafas PET, para a compreensão do processo de erosão; o uso de areia e secador de cabelos, 

para a compreensão do processo de erosão eólica; e o uso do jogo da memória, para 

apresentar os domínios morfoclimáticos do Brasil. 

 Além do uso de técnicas simples existem aquelas que podem surtir um grande 

aprendizado, com o uso das novas tecnologias, tais como  o uso do software ―Google Earth‖ e 

o ―Qgis‖, sendo esses bons auxiliadores para aprendizagem, tendo em vista que o conteúdo 

geomorfológico se torna muitas vezes pouco concreto diante da realidade dos alunos.  

 Um exemplo bem atual das novas tecnologias na compreensão do relevo se dá com o 

uso do equipamento Google Street View, uma ideia elaborada por Arruda et al (2018). Trata-

se uma ferramenta tecnológica de grande importância para o uso na educação, de forma geral, 

e especialmente na EA e no relevo, pois permite que o professor, em sala de aula, leve o aluno 

aos mais diversos lugares do mundo, como em um jogo virtual, transformando-o no sujeito do 

processo e não só em um simples expectador. Soma-se a esse moderno processo de 
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conhecimento o uso dos óculos de realidade aumentada (3D), que dá a sensação de realmente 

estar caminhando por trilhas, estradas, serras, margens de rios, entre outros.   

 Com o uso do Google Street View é possível percorrer e gravar diversos ambientes e 

depois visualizá-los na internet, pois ficam disponíveis, em nível mundial, na pelo site do 

Google Maps: (https://www.google.com.br/intl/pt/streetview/) 

 Nesse contexto, é necessário que o professor procure cada vez mais se adaptar a essa 

realidade. Porém, precisa que o mesmo procure as melhores formas de se capacitar e também 

se aperfeiçoar diante dessas novas ferramentas disponíveis, pois assim ocorrerá uma 

ampliação em sua prática em sala de aula. 

É inevitável a necessidade que o docente tem de se capacitar, aperfeiçoar e 

se preparar para lidar com esse ―novo‖ que são as tecnologias digitais, e com 
esse novo paradigma de educação e ensino que não reconhece o professor 

mais como o único detentor do saber, mas como mediador dele. Esse novo 

ambiente de aprendizagem, em que aluno e professor constroem juntos o 
conhecimento e que deve ser significativo para a vida do educando (SILVA; 

PRATES; RIBEIRO, 2016, p.08). 

 

 É preciso que o docente analise sempre a sua didática em sala de aula e reflita se isto 

repercute, de forma positiva ou negativa, para vida do aluno. Como se sabe o processo de 

ensino-aprendizagem pode ocorrer de forma mútua entre o aluno e o meio no qual o mesmo 

faz parte. Cabe ao docente perceber esses fatores e quebrar os paradigmas ainda existentes no 

ensino da Geografia e assim colaborar de forma positiva com uma nova forma de ensinar, 

diante dessa multiplidicade de tecnologias que possibilitam o acesso a diversas informações 

do espaço no qual vivemos. 

 Todavia, é importante ressaltar que nenhuma tecnologia exclui as outras formas de 

ensinar, pois as aulas mais tradicionais possuem sua parcela de contribuição para o aluno, no 

entanto, é possível melhorar o aprendizado quando o docente agrega ao conhecimento as 

novas tecnologias e suas práticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

- Compreendemos que a geomorfologia deve ser tratada com aulas teóricas e práticas, para 

que assim possa ser mais fácil o aluno compreender a sua dinâmica e influência no espaço 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
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em que vive; 

- Os livros didáticos ainda são e devem ser bastante utilizados, mas seus conteúdos precisam 

ser adaptados de acordo com a criatividade do docente, seja no uso de instrumentos lúdico-

pedagógicos simples ou aqueles mais modernos, propostos neste trabalho. 
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GT-02-006 - Educação Geográfica 

 

PERCEPÇÃO DOS ALUNOS AOS PROBLEMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A 

INSERÇÃO DOS DISCENTES NA DINÂMICA HISTÓRICA DO ENSINO DE BAIXA 

QUALIDADE: A GEOGRAFIA PODE AJUDAR EM ALGO? 

 

Eduardo Soares da SILVA
41

 

 

Resumo 

 

A educação pública no contexto brasileiro, mostra-se de forma geral, enraizada em 

dificuldades e obstáculos históricos, os principais problemas do sistema de ensino ainda 

persistem, as mazelas que assolam o ensino público são constantes. Pensando nesta questão, 

foram aplicados na Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor José Paulino um 

questionário de cunho socioeconômico para os alunos das três séries do Ensino Médio. Das 

indagações e categorias que deram forma ao questionário será evidenciado para o trabalho a 

parte que aborda à análise avaliativa sobre Ensino Fundamental por parte dos alunos, além de 

seus hábitos de leitura e concepções sobre assuntos sociais e gerais. É pretendido realizar uma 

conexão deste procedimento metodológico com um levantamento bibliográfico sobre a 

situação da escola no ensino público, através das assertivas dos alunos sobre a instituição de 

ensino que estudaram, a interpretação do acúmulo de leitura e conhecimento de mundo dos 

mesmos. A pesquisa mostrou que os alunos da escola possuem baixo nível e os hábitos de 

leitura dos mesmos são insuficientes, contribuindo para a falta de interesse e entendimento 

por temáticas sociais e cotidianas, no que se refere a visão do ensino fundamental, em sua 

maioria a consideram de baixa qualidade, o que acarreta uma continuação de dicotomias e 

dinâmicas enraizadas historicamente. É pertinente destacar a importância e as formas de 

contribuição da Geografia escolar para diminuir as lacunas da educação básica. 

 

PALAVRAS CHAVE: Educação básica. Obstáculos do ensino público. Geografia escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao analisar todo o caminho percorrido na educação, principalmente a educação 

pública, desde as primeiras séries, primeiros professores e primeiras escolas é nítido os 

problemas, as lacunas e obstáculos de um processo histórico de baixa qualidade do ensino, 

aliado a problemas estruturais do espaço escolar. Ao analisar leituras, levantar 

bibliograficamente materiais sobre as temática e desenvolver os procedimentos metodológico 
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é pretendido verifica-se e chegar a interpretações sobre o histórico de baixa qualidade de 

sistema escolar, dando destaque para o ensino de Geografia mostrando formas de amenizar, 

pelo menos no tocante a Geografia escolar dessa dinâmica. 

A pesquisa configura-se como uma abordagem qualitativa de ensino de Geografia e 

usa como recurso metodológico a revisão bibliográfica a partir da obra de autores como: 

(MENDES, 2015); (GLAT, 2007); (CASTANHO & CASTANHO, 2008); (PEREIRA & 

FEREIRA, 2014); (SILVA, 2019); (OLIVEIRA & SEIBEL, 2012); (MARCONI & 

LAKATOS, 2003) entre outros, para assim chegar a um ponto central da pesquisa. 

Posteriormente, tem-se à aplicação de questionários em turmas do primeiro no da Escola 

Monsenhor José Paulino no município de Arara- PB e posterior organização e análise dos 

dados coletados em tabelas.  

O artigo estrutura-se com fundamentação teórica sobre a percepção dos alunos aos 

problemas e dificuldades da educação básica. Em seguida é abordado o histórico processo de 

inserção de alunos no contexto da baixa qualidade educacional, ainda é analisado, como 

ênfase, a participação da Geografia nesse processo e como a mesma pode matamorfizar, pelo 

menos em parte essa trajetória. 

 

PERCEPÇÃO DOS ALUNOS AOS PROBLEMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Segundo Mendes (2015) os professores ainda utilizam estratégias de aprendizagem 

tradicionalistas. Glat (2007) marca, como consequência do que foi afirmado anteriormente, 

que alunos não conseguem acompanhar aulas tradicionais, o que relacionado aos escassos 

recursos existentes nas escolas ocasiona uma má interação aluno-professor. 

Aulas tradicionais, refere-se ao uso de metodologias meramente expositivas, onde 

recursos didáticos diferentes do quadro branco ou de giz, pouco ou nunca são utilizados e as 

propostas de avaliação são conservadoras. Essa dinâmica foi unanime durante décadas do 

século XX, período de afirmação da Geografia escolar no país. Contudo, essas aulas ainda 

persiste na atualidade, devido a carência de estrutura de escolas e também pelo comodismo, 

inexperiência e desarmonia de muitos docentes em trabalhar. 
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Essa característica que afeta muitos professores Brasil a fora é percebida e assimilada 

por parte dos alunos, onde passam a ter conhecimento de quais docentes apenas repassam 

conhecimento de forma mecânica e por meio da memorização daqueles que contextualizam os 

conteúdos, variam as metodologias e recursos. Portanto, assim como os professores sabem 

quais alunos querem aprender, os discentes também percebe quem quer ensinar. 

A etimologia do termo percepção vem do latim: o prefixo per a significar por 

intermédio ou por meio de; ceptio a significar o que se apreende ou capta. Existe relação entre 

os obstáculos do ser docente, do existir em meio educacional e os discentes, onde alunos 

percebem sentimentos, traduzem ações e argumentos, portanto um professor tradicional, 

acomodado e desarmoniosos com seu serviço será percebido e questionado, gerando conflito. 

O problema do ensino de baixa qualidade no Brasil não é exclusivo apenas das 

práticas docentes, aliais, as ações do professor em sala de aula, deve-se em muitos momentos 

da estrutura física da escola, do apoio pedagógico e da disponibilidade de recursos didáticos. 

Como a maioria das escolas públicas não dispõem de ferramentas, elementos e infraestrutura 

adequada, parte deste problema repercuti na prática professoral. O aluno por sua vez pouco 

percebe os problemas escolares, as dificuldades e ―defeitos‖ de seus professores são mais 

evidentes, por este está cotidianamente em contato.  

Portanto, um ciclo vicioso de escolas precárias, escassas de recursos e 

acompanhamento pedagógico e colegiado, aliado a professores tradicionalistas e 

desarmonioso com o seu trabalho vai repercutir na percepção do alunado sobre o espaço-

tempo escola, contribuindo para que o mesmo, influenciados por essa dinâmica e fatores 

familiares e culturais também não veja sentido, gosto e importância no ato de estudar.   

 

HISTORIA DO ENSINO DE BAIXA QUALIDADE NO BRASIL 

 

É no século XIX que o ensino formal e oficial brasileiro ganha forma, o período 

colonial teve seus alicerces educacionais voltados para as ações da igreja católica, 

principalmente com os jesuítas; à medida que os acontecimentos marcantes do século XIX 

iam ocorrendo, como a independência e a formação da república era necessário que emergisse 
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um sentimento nacional. Com objetivos patrióticos e positivistas a educação 

institucionalizada brasileira surgi no fim do século XIX com a  

[...] didática cientificista do método intuitivo que fez com que os alunos 

pensassem cientificamente. O material didático da época ganhava um peso 

bastante importante no método de ensino, ―porque eram as ‗coisas‘ (animais, 
plantas, rios etc.) ou suas representações (globo terrestre, mapas, cartazes de 

anatomia) que importavam inicialmente, não os seus conceitos, que não 

obstante, era o fim que se destinava a ciência‖ (CASTANHO; CASTANHO, 
2008, p. 10). 

 

―Posterior a essa pedagogia cientificista, que caracterizava uma escola tradicional,  

―arcaica e ultrapassada‖, novas demandas foram surgindo e o Brasil passava por uma forte 

industrialização e urbanização acelerada‖ Pereira & Ferreira (2014, p. 1941). A principal 

filosofia didático do período de urbano-industrialização brasileira foi o escolanovismo ou 

escola nova, como novas perspectivas pedagógicas, como colocar o aluno como elemento 

central e não mais o professor ou o conteúdo, proporcionando maior interação docente-

discente. Toda via, a nova demanda não conseguiu atingir e superar as estruturas elucidadas 

do ensino tradicional. 

Outro forte momento da história da educação brasileira é o período militar, até então, 

pouco tinha sido mudado e melhorado, do ponto de vista curricular e no campo das práticas 

docentes. Entretanto, com o advento da ditadura surgi o embate entre duas fontes de 

pensamento educacional, a primeira emergi no campo universitário, tendo Paulo Freire seu 

maior expoente, sendo baseada na Pedagogia histórico crítica de cunho popular. ―[...] tinha 

como características: a pesquisa; os temas geradores; a problematização (tendo a ver com a 

realidade social); a conscientização (objetivo de atingir o ―pensar crítico‖) e a ação social‖ 

(PEREIRA & FERREIRA, 2014, p. 1941 apud CASTANHO; CASTANHO, 2008, p. 13).  

Paradoxalmente as preposições acima tem-se o tecnicismo, carro chefe no campo 

pedagógico dos militares. O tecnicismo, apoiava-se na exaltação do pensamento patriótico e 

mecânico, contribuindo para um projeto de Estado centrado na industrialização e exaltação 

das qualidades nacionais em detrimento do pensamento aprofundado sobre as questões 

socioespaciais. (SILVA, 2019).  

Atualmente, temos a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica), a 

constituição federal de 1988 e demais leis e documentos curriculares que garantem 
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investimentos e melhorias da educação no Brasil. A didática aceita por esses elementos 

reguladores e currículos oficiais é a neoliberal, pautada no individualismo, nas habilidades e 

competências e na burocracia docente.  

Segundo OLIVEIRA & SEIBEL, (2012) a escola pública brasileira sofre ainda o 

estigma da baixa qualidade do ensino, reforçado por instrumentos e indicadores educacionais 

como o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) tem mostrado desempenhos 

horríveis dos estudantes nas avaliações, especialmente em língua portuguesa e matemática. 

Esse contexto de baixa qualidade e expectativa para o futuro é percebida por todos os agentes 

educacionais.  

 

O ENSINO DE GEOGRAFIA E SUA CONTRIBUIÇÃO COM A EDUCAÇÃO 

BÁSICA  

 

Para Pereira & Ferreira (2014) em todos os momentos é fundamental a reflexão sobre 

o ensino de Geografia, desde seu processo didático e seu objetivo teórico-metodológico 

quanto disciplina escolar. A Geografia escolar não pode estar dissociada da ciência 

geográfica, assim como da didática. Esse é o modo pelo qual que a Geografia pode encontrar 

seus alicerces no meio escolar.  

Além de harmonizar com a teoria científica e pedagógica a Geografia deve 

sintonizar-se a todo momento com os paradigmas e fenômenos que acometem o espaço 

geográfico, seja a nível mundial ou a nível local, a questão é válida pois ―A escola nada mais 

é do que uma instância da sociedade, e nela reflete-se toda e qualquer tipo de mudança de 

paradigma‖. 

Outro ponto importante é a transformação do ensino de Geografia em um meio de 

análise crítica da sociedade e do espaço geográfico, de modo que os fenômenos, elementos e 

fatores sejam evidenciados e aprofundado, seja na teoria e ou na prática. Para que isso ocorra 

―[...] é preciso, no caso especial da Geografia, ter em mente o objeto de estudo desta 

disciplina. É primordial que a ―compreensão do espaço geográfico não seja algo externo a 

sociedade‖‖ (PEREIRA & FERREIRA, 2014, p. 1943 apud OLIVA, 2006, p. 36).  
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Silva & Melo (2018) acrescenta que escolas sem estrutura e com falta de recursos 

básicos como mapa, globo e Data Show provoca além do distanciamento da Geografia que 

deveria ensinar daquela que infelizmente se ensina, além do que os alunos perdem gosto pela 

disciplina passando a denomina lá de chata, sem sentido e decorativa, estereótipos que a 

Geografia carrega historicamente. Variar as metodologias de ensino e os recursos didáticos, 

de acordo com o conteúdo ensinado, são contextos mais que importantes, são fundamentais 

para um ensino de Geografia não caia no tradicionalismo exagerado e no comodismo docente.  

Por fim e não menos importante é o ser professor, um agente educacional, que encara 

o aluno apenas como números ou indivíduos estanques é o que provoca conflitos 

desnecessários e que levam ao distanciamento entre o que se pretende ensina e o que 

pretende-se aprender.  Esses foram alguns pontos que podem auxiliar na busca de uma 

Geografia verdadeira, científica e ao mesmo tempo didática. Além do mais, esses meios de 

ensinar Geografia podem diminuir o histórico de baixa qualidade da educação, mesmo que 

estreitamente.  

Os procedimentos metodológicos a seguir mostrarão o caminho da pesquisa para 

assim verificar até que ponto o ensino de baixa qualidade, oriundo de um sistema educacional 

burocrático e de espaços físicos e pedagógicos sem estrutura podem influenciar nas 

concepções de mundo e de entendimento sobre o ensino fundamental.   

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho insere-se no campo da pesquisa qualitativa sobre o ensino de Geografia, 

utilizando os procedimentos de revisão bibliográfica, aplicação de questionários, coleta e 

organização de dados em tabelas para posterior análise de resultados e discussão dos mesmos. 

É pertinente destacar a importância da pesquisa qualitativa em trabalhos na área do ensino de 

Geografia, pois essa vertente da ciência geográfica desenvolve-se principalmente por meio 

deste tipo de pesquisa.  

A relação teoria científica e fundamentos pedagógicos são fundamentais para o 

desenvolvimento da Geografia escolar e acadêmica, essas vertentes devem andar juntas pois é 

a união de ambas que possibilita professores a tornarem-se capacitados a planejar suas aulas, 
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serem interdisciplinares, promover a pesquisa, a pedagogia de projetos e a variação 

metodológica e curricular.  

Os procedimentos metodológicos escolhidos para o desenvolvimento do trabalho 

foram à aplicação de questionários e organização das informações coletadas em tabelas 

explicativas. No caso dos questionários, grande contribuinte da pesquisa qualitativa, Lakatos e 

Marconi (2003) aborda que o questionário é um instrumento de coleta de dados que possui as 

seguintes vantagens: economia de tempo, obtenção de grande número de dados; envolvimento 

de um número considerável de pessoas simultaneamente na pesquisa; obtenção de respostas 

rápidas e precisas e isenção de qualquer influência do pesquisador nas respostas. 

Sendo assim, foram aplicados na Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor José 

Paulino no primeiro bimestre do ano de 2019, um questionário de cunho socioeconômico e de 

saúde para os alunos das três séries do ensino médio do turno da manhã. As perguntas do 

questionário têm quatro objetivos principais: conhecer os dados socioeconômicos, categoria 

chamada (VOCÊ E A FAMÍLIA), o tempo de estudo e aspectos profissionais dos alunos e da 

família, chamada (VOCÊ E O TRABALHO). Além disso, analisar à avaliação dos alunos 

sobre os estudos no Ensino Fundamental e entender algumas de suas opiniões sobre assuntos 

gerais, categoria chamada de (VOCÊ E OS ESTUDOS), por fim, os dados das condições 

físicas dos alunos (VOCÊ E A SAÚDE). 

Os resultados da categoria: VOCÊ E OS ESTUDOS foram escolhidos para serem 

apresentados neste trabalho, portanto está categoria do questionário será o objeto de estudo da 

pesquisa. Para análise da categoria, foram considerados as seguintes indagações ou 

encaminhamentos do questionário aplicado: ―Você costuma lê‖; ―O quanto considerado você 

se interessa pelos assuntos abaixo?‖ ―Faça uma avaliação da escola em que você realiza ou 

realizou o ensino fundamental‖.  A partir da aplicação foram criados três tabelas mostrando os 

resultado da pesquisa. Os questionários a serem avaliados foram escolhidos de forma 

aleatória, na proporção de vinte e cinco por cento (25%) do total aplicado nas três turmas do 

primeiro ano do ensino médio do turma da manhã da escola.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
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Foram criados três tabelas a partir da coleta das informações destacadas pelos alunos 

nos questionários. Essas tabelas são importantes pois proporciona uma eficaz organizações 

dos resultados coletados. Todas as informações foram respondidas pelos dos alunos, 

entretanto foi verificado que alguns discentes não deram a devida atenção ao questionário, por 

entenderem que o mesmo pouco proporcionaria relevância. O material foi desenvolvido pelos 

professores da escola, para posterior levantamento de dados e apresentação dos resultados no 

decorrer das reuniões de pais e mestres. 

 

TABELA 01: Subcategoria “Você costuma lê” 

Afirmativa Assertiva (SIM) Assertiva (NÃO) 

Jornais. 02 alunos 13 alunos 

Revistas de informação 

geral* 

03 alunos 11 alunos 

Revistas de humor, 

quadrinhos, moda, jogos 

entre outros. 

11alunos 04 alunos 

Revistas científicas, 

artísticas e filosóficas*. 

04 alunos 10 alunos 

Livros de ficção e literários 07 alunos 08 alunos 

Livros científicos 06 alunos 09 alunos 

Sites e matérias da internet 09 alunos 06 alunos 

*Afirmativas em que não obtiveram resposta em um ou mais questionários. 

Fonte: Silva, Eduardo Soares (2019). 

 

O que pode ser destacado na tabela 01 é a variação das assertivas marcadas pelos 

alunos, pois não mantém uniformidade ou padrão de resposta. É percebido o fato dos alunos 

terem o baixo costume da leitura de jornais, revistas de informação geral, Revistas científicas, 

artísticas e filosóficas e Livros científicos. Livro de ficção e literários foi à assertiva que mais 

aproximou-se de igualdade de assertivas marcadas.  

A interpretação principal da tabela é a evidência de que os elementos mais usados 

para a prática de leitura por parte dos alunos são: Revistas de humor, quadrinhos, moda, jogos 

entre outros, além de Sites e matérias da internet. Pode-se destacar que os alunos se 

interessam por poucos meios de leituras, usam para tal ferramentas digitais e elementos que 
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mais colacionam com o pensamento e expectativa, explicando o fato de por exemplo, das 

revistas de humor, jogos, moda e quadrinhos serem as mais lidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 02: Subcategoria “O quanto você se interessa pelos assuntos abaixo?” 

Indagação Muito        Pouco Não me interesso 

Política 0 alunos 08 alunos 07 alunos 

Esporte 08 alunos 05 alunos 02 alunos 

Religião 07 alunos 04 alunos 04 alunos 

Meio ambiente 07 alunos 04 alunos 04 alunos 

Desigualdade social, 

pobreza, 

desemprego 

08 alunos 04 alunos 03 alunos 

Arte, cinema, 

música, teatro 

06 alunos 05 alunos 04 alunos 

Drogas 06 alunos 06 alunos 03 alunos 

Sexualidade 03 alunos 06 alunos 06 alunos 

Racismo 06 alunos 06 alunos 03 alunos 

Violência contra 

minorias 

10 alunos 02 alunos 03 alunos 

Fonte: Silva, Eduardo Soares (2019). 

 

É percebido que algumas indagações não são relevantes para o cotidiano dos alunos, 

ou seja, os mesmos não fornecem a atenção devida a certas temáticas como política. Por outro 

lado, é enaltecido o gosto pelos assuntos: Esporte, Religião, Desigualdade social, pobreza, 

desemprego e Violência contra minorias. As demais indagações tiveram variação nas 

assertivas. 

As interpretações que podem ser compreendidas é o fato do baixo interesse de alguns 

assuntos estarem relacionados a falta de debates e diálogos sobre os mesmos em salas de 

aulas, assim como a pouco ou nenhuma realização de palestras, mesas redondas, projetos 
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pedagógicos e demais eventos sobre os assuntos acima o provoca a falta de interesse e muitas 

vezes o acúmulo de preconceito sobre tais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 03: Subcategoria “Faça uma avaliação da escola em que você realiza ou 

realizou o ensino fundamental‖. 

Afirmativa Regular       Bom        Excelente 

O conhecimento e 

dedicação que os(as) 

professores(as) 

têm das matérias e a 

maneira de 

transmiti-lo.            

01 aluno 11 alunos 03 alunos 

A biblioteca da 

escola. 

07 alunos 08 alunos 00 alunos 

As condições das 

salas de aula. 

03 alunos 12 alunos 00 alunos 

As condições e 

acesso aos 

laboratórios.                                                   

08 alunos 06 alunos 01 aluno 

O interesse dos(as) 

estudantes.                                           

09 alunos 05 alunos 01 aluno 

A direção e 

funcionários da 

escola.        

03 alunos 09 alunos 03 alunos 

A organização dos 

horários de aulas. 

03 alunos 07 alunos 05 alunos 

A acessibilidade 

física e os recursos e 

os materiais para 

crianças com 

deficiências (rampas, 

corrimãos, lupas 

etc.). *                                

03 alunos 10 alunos 02 alunos 

Fonte: Silva, Eduardo Soares (2019). 
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A primeira afirmativa aborda o nível de conhecimento e reprodução do mesmo por 

parte dos professores, os alunos perceberam, em sua maioria que seus docentes possuíam bom 

nível de conhecimento, seja doa conteúdos ensinados, seja de assuntos pertinentes tratados no 

espaço escolar. A segunda afirmativa, que destaca a dedicação aparente desses professores 

nos quesitos de planejamento didático e atendimento pessoal a concepção que fica é que os 

professores são dedicados e atenciosos, porém nem todos concordam com os fatos elucidados. 

A terceira, quarta e quinta e última afirmativa envolve as condições estruturais do 

meio escolar, nesse caso: salas de aula, laboratório(s) e biblioteca(s) e acessibilidade. A 

interpretação geral é que todos os alunos exceto três não consideram as bases estruturais 

principais de um escola como excelente, no máximo de boa qualidade. 

A sexta afirmativa é interessante, onde neste caso os alunos se auto avaliam sobre o 

interesse dos mesmos, a maioria dos discentes marcaram o que já era esperado, não se 

interessam pela dinâmica escolar e percebem este fenômeno. As afirmativas sobre o 

funcionamento dos horários de aulas e da direção são questões administrativas da instituição, 

este ponto esclarece a percepção que o aluno alcança, não apenas da dinâmica em sala de 

aula, mas também das demais decisões escolares. Os alunos percebem como boa o 

cronograma das aulas e o funcionamento da direção. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou-se neste trabalho, através dos procedimentos da pesquisa, desde à 

aplicação dos questionários, passando pela coletas e organização das informação em tabelas e 

o processo de leituras e levantamento bibliográfico que os discentes percebem muito bem os 

pontos positivos e negativos do espaço-tempo escola. Esses indivíduos, muitas vezes tratados 

de forma unicamente quantitativa, mecânica e tratados como desprovidos de senso e 

interpretação conseguiram expressar os sentimentos sobre a(s) instituição(ões) de ensino no 

qual perpassaram no ensino fundamental, além de suas concepções e entendimentos. 

A convicção que fica é que o já conhecido histórico de baixa qualidade da escola 

básica pública continua, pois os elementos principais desta dinâmica, os alunos, a percebem 
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desta maneira, obviamente ocorreu avanços, não obstante, problemáticas gerais pouco foram 

solucionadas, muitas apenas escondidas ou disfarçadas e os alunos, sim, eles conseguem 

enxergar as entranhas da escolas, do professor e deles mesmo. Essa constatação aliado ao 

baixo hábito de leitura e o não direcionamento por parte escolar para um caminho do 

conhecimento verdadeiro, contribui para a formação de pessoas sem o acúmulo de 

conhecimento e capital humano necessário. 

Por sua vez o ensino de Geografia pode amenizar essas lacunas, não existe um 

manual de instrução, uma mágica para boas aulas, bons professores ou disciplinas escolares, o 

que pretende-se esclarecer são as possibilidades para que, nas aulas de Geografia, o aluno 

perceba sua existência, enxergue seu lugar de morada nas aulas, reflita sobre seu meio e seus 

pensamento e consiga interpretar e acumular o conhecimento científico mas também coletivo. 
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Resumo 
 

Ao longo da história evolutiva da humanidade foram criados diversos métodos de transmissão 

do conhecimento sobre o mundo. Desta maneira, ao longo dos anos foram traçados novos 

caminhos para a educação bem como transformações nas práticas pedagógicas. No que se 

refere à Geografia, mais precisamente ao seu ensino na escola, cuja importância se dá na 

compreensão de mundo para os alunos, ainda se faz necessário abordagens metodológicas que 

priorizem práticas inovadoras. Nesse sentido, as atividades lúdicas tornam-se ferramenta 

metodológica importante na aprendizagem, principalmente nas primeiras séries do ensino 

fundamental. Partindo da premissa que a Geografia é um conhecimento importante para as 

crianças, este trabalho tem como objetivo analisar o uso de práticas lúdicas para ensinar esta 

disciplina nas séries iniciais. Para alcançá-lo, partiremos da experiência realizada na turma do 
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4° ano do ensino fundamental I do Centro Educacional Santa Cecília no município de Sapé – 

PB. Como aporte teórico, nos baseamos nas leituras de Straforini (2002), Callai (2005) e Dias 

(2013). Como resultados, refletimos que a Geografia ensinada nos anos iniciais do ensino 

fundamental, tem a capacidade de integrar o aluno com o mundo, passando este a ter visão do 

que tem ao seu redor a partir do seu lugar de origem. Essa visão de mundo tem que ser 

baseada na sua vivência, no seu cotidiano, sendo o lúdico um veículo capaz de alcançar essa 

aprendizagem de forma criativa, prazerosa e também crítica. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Ensino de Geografia; Séries iniciais; Metodologia lúdica.               

 

INTRODUÇÃO 

 

As séries iniciais do ensino fundamental compreendem uma fase na qual a criatividade 

da criança está se aperfeiçoando, a imaginação é a sua maior ação e o ensino lúdico se mostra 

como um método que traz benefícios tanto para o desenvolvimento físico, socioemocional e 

intelectual dos alunos. A ludicidade no âmbito escolar vem a aprimorar a criatividade dos 

alunos que a partir da utilização de jogos, músicas, danças, desenho, etc., como ferramentas 

metodológicas que aguçam o trabalho cooperativo, levando em consideração a não 

individualidade e competição sadia em sala de aula.  

 Dentro desse contexto, neste trabalho destacamos a importância do ensino de Geografia 

nos anos iniciais e como práticas lúdicas podem contribuir para a aprendizagem significativa 

dos discentes, uma vez que esta tem como base de estudo o espaço, visto que, as crianças 

precisam aprender desde cedo que lugar elas ocupam. Para tanto, devem buscar respostas para 

algumas perguntas como: Quem sou eu nesse espaço? Que lugar ocupo nele? O que tem ao 

meu redor? Qual minha relação com esse espaço? 

A busca por tais respostas leva o aluno a construir sua leitura de mundo de forma 

aprimorada, pois ela já nasce com a visão de mundo informal com base no que ela ver ao seu 

redor, antes mesmo de aprender a ler, a mesma já sabe ler o mundo, pois ela já consegue ligar 

o nome aos objetos que estão a sua volta. Desse modo quando a escola trabalha como ponto 

de partida o conhecimento cotidiano dos alunos, este se aprimora cada vez mais, se tornar um 

conhecimento científico mais refinado. 

Partindo deste entendimento, apresentamos neste trabalho resultados de uma 

metodologia de abordagem lúdica partindo do aplicada na aula de Geografia da turma do 4º 

(quarto ano) do ensino fundamental do Centro Educacional Santa Cecília situado no 
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município de Sapé-PB. O conteúdo contemplado foi paisagem, no qual nos utilizamos de 

recursos didáticos como a música e o desenho, o que possibilitou os alunos a construírem 

conceitos de forma significativa. Tal experiência possibilitou os alunos saírem da mesmice 

dos cadernos e quadros, e aprenderem de forma mais atrativa e divertida. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No processo de ensino e aprendizagem, os recursos didáticos são instrumentos 

eficientes. As crianças nas séries iniciais veem nos jogos e brincadeiras maneiras de se 

divertir, desta forma, o ensino baseado em recursos didáticos lúdicos para esta determinada 

fase escolar, vem a aprimorar o agir cognitivo das crianças. No entanto, este é um caminho 

que requer cuidados, uma vez que a construção do saber deve envolver de todos em seu 

processo de concretização. Tendo como objetivo o desenvolvimento e formação dos alunos, 

temos nas práticas com jogos um mecanismo de autoaprendizagem, visto que, as ações 

cognitivas das crianças estão se aprimorando ao novo.  

Para Almeida (1987 apud DIAS, 2013, p. 22) o lúdico na prática pedagógica é uma 

atividade que perpassa o brincar pelo brincar, sendo ―a mediação socializadora do 

conhecimento e a provocação para uma reação ativa, crítica, criativa dos alunos‖. Sendo 

assim, o ensino lúdico busca em sua excelência revelar a importância do prazer em aprender 

de forma dinâmica o conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula, buscando superar o 

viés tradicionalista de ensino, que nas circunstâncias do século XXI torna o ensino engessado 

em práticas que não se adéquam as inovações da atualidade. 

Contudo buscar construir novos caminhos para desenvolver o processo de ensino e 

aprendizagem se faz de suma relevância para se adequar as transformações que ocorrem, 

desse modo, todo o processo de construção que busca inovar a forma de aplicação do 

conteúdo em sala requer que o docente se aprimore sobre o conhecimento e as formas que 

possa abordar os diversos conteúdos de maneira lúdica em sala de aula saindo da mesmice dos 

livros e inovando na forma de aplicação dos conteúdos.  

Dentro deste contexto de tradicionalismo, a Geografia ainda é uma disciplina vista por 

muitos como chata ou interessante. Para Medeiros (S/d, p. 5) esta ―foi tratada por muito 
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tempo como uma disciplina em que se estudava um pouco de tudo, mas que não se 

aprofundava em nada, e não se chegava a lugar nenhum‖. Apesar de ter como base assuntos 

que envolvem a realidade dos discentes, estes muitas vezes não são explicados em um 

contexto mais adequado.  

A Geografia é uma disciplina ampla com vários conteúdos a serem abordados, pois ela 

estuda o espaço, ou seja, tudo o que está ao redor do discente e seus significados em 

sociedade. Mas muitos ainda tratam a Geografia como se fosse só o estudo de mapas, sem a 

devida relação destes com a sociedade em que se está inserido. Existem inúmeras dificuldades 

de se ensinar Geografia, uma delas é que a mesma é uma disciplina complexa que dialoga 

com várias áreas em sua abordagem. Entretanto, esse ponto pode ser consideravelmente 

positivo dependendo do ponto de partida, pois pode potencializar o conhecimento do aluno 

sobre esse espaço a ser estudado.  

Nos anos iniciais do ensino fundamental, essa realidade não se faz diferente. Para 

Callai (2005), este é o momento em que a criança deve aprender a ler o mundo e se entender 

fazendo parte da construção deste. A relação das crianças com o mundo em que vivem, o 

aprender a viver em sociedade com as outras deve ser trabalhado desde as séries iniciais de 

forma lúdica, de forma que as crianças aprendam a construir sua visão de mundo 

(STRAFORINI, 2002) de forma lúdica, com diversão, brincadeiras, jogos e tudo que facilite a 

compreensão dessa complexidade espacial em seu raciocínio. 

Entretanto, nem sempre é dessa forma que a Geografia é tratada nas séries iniciais, a 

mesma é tratada de forma fragmentada dificultando o entendimento do alunado e assim 

continuando a reproduzir esse  estereótipo da Geografia ser é uma disciplina chata e  

entediante. Cabe aos professores devem buscar caminhos, traçar novas linhas, ter como 

objetivo uma reflexão acerca da empregabilidade de novas formas de se trabalhar em sala a 

Geografia em sala de aula, buscar desenvolver uma nova perspectiva de metodologia atrativa 

se torna necessária nos dias atuais, os professores devem compreender a dimensão e 

necessidade da atualização e aperfeiçoamento das formas de se trabalhar e contextualizar a 

realidade que os alunos estão inseridas, dessa forma propiciaram melhoria no ensino e 

propiciará a aprendizagem dos discentes.  
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Contudo deve se pensar antes de agir, isso serve tanto para a vida quanto parra o 

ensino, o professor enquanto agente inovador e transformador deve buscar sempre trabalhar 

de forma estratégica o que será ministrado pelo mesmo, dessa maneira o planejamento e a 

escolha da forma que se deve prosseguir em seu objetivo pedagógico. Sobre tal afirmação, 

Dias (2013, p. 14) assevera que é preciso:  

[...] cuidado metodológico para com nossas aulas. Assim, compreendemos 

que as metodologias de ensino devem ser pensadas estrategicamente de 
acordo com o perfil de cada turma, levando em consideração faixa etária, 

comportamento, entre outros critérios, pois cada turma apresenta um ritmo 

diferente e isso deve ser respeitado. Com este trabalho passamos a 
compreender que os recursos didáticos como slides, transparências, vídeos, 

músicas, textos literários, imagens, jornais, textos críticos, jogos, etc., devem 

ser, sempre que possível, explorados e articulados com o conteúdo 

trabalhado, visando estimular a participação dos alunos nas aulas, nesse caso 
específico de Geografia. 

 

Os alunos na atualidade são atraídos por diversos meios que englobam o espaço em 

que eles estão inseridos, dessa forma cabe ao professor inovar e também compreender que 

será relevante para os alunos aquilo que seja atrativo e que traga significado para sua vida na 

situação concreta. Assim, o professor deve instigar o olhar dos alunos dos anos iniciais, uma 

vez que convivem diariamente com paisagens diferentes, olhares diferentes e para eles tudo é 

novidade. Estes alunos também possuem uma bagagem diversa sobre o mundo principalmente 

ao espaço em que estão inseridos, dessa maneira cabe ao professor levar em consideração o 

conhecimento prévio trazido pelos alunos (STRAFORINI, 2002) para que os mesmos possam 

construir o conhecimento científico. 

Para tanto, caberá ao professor utilizar uma metodologia pedagógica que possibilite 

essa construção de forma que o aluno fique instigado e não desinteressado. O ensino lúdico se 

mostra como forma eficaz pois o mesmo poderá trabalhar, contextualizar os conteúdos de 

forma eficaz quando relacionado de forma mais atrativa e dinâmica possível, pois a finalidade 

e reter a atenção dos alunos aos conteúdos que estão ou serão trabalhados em sala de aula, o 

ensino utilizando o lúdico possibilitara uma maior fixação dos conteúdos e uma aprendizagem 

significativa ao mesmo.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIAS 
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Apoiados dos pressupostos teóricos apresentados, é que escolhemos como recorte 

empírico para realização de atividades lúdicas nas aulas de Geografia a turma do 4º ano do 

ensino fundamental I do Centro Educacional Santa Cecília situado no município de Sapé – 

PB. O conteúdo selecionado foi paisagem, e para sua abordagem nos utilizamos como 

recursos didáticos a música e o desenho.  

Os procedimentos metodológicos foram divididos em 5 momentos distintos. 

O primeiro momento se deu através da sensibilização ao tema com a música Aquarela 

de Toquinho, ao qual a letra podemos visualizar a seguir: 

 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo  
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo  

Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva  

E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva  

 Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel  

Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu  

Vai voando, contornando  

A imensa curva norte-sul  

Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul  

Pinto um barco a vela branco navegando  

É tanto céu e mar num beijo azul  

Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená 

 Tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar  
Basta imaginar e ele está partindo sereno e lindo  

E se a gente quiser ele vai pousar  

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida  

Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida  

De uma América a outra  

Consigo passar num segundo  

Giro um simples compasso  

E num círculo eu faço o mundo  

Um menino caminha e caminhando chega no muro  

E ali logo em frente a esperar  

Pela gente o futuro está  
E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar  

Não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar  

 Sem pedir licença muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar  

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá  

O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar  

Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá  

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo  

Que descolorirá  

 E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo  

Que descolorirá  

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo  
Que descolorirá. 

 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

216 

O 2º momento consistiu na na leitura e interpretação da letra supracitada e em seguida, 

a exposição conceitual do conteúdo paisagem. Já no 3º momento, se deu a elaboração dos 

desenhos. Para tanto, solicitamos aos alunos que reproduzissem as paisagens descritas na 

música e sua paisagem preferida em sua cidade. Alguns resultados podemos visualizar nas 

imagens a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a etapa de criação dos desenhos, o 4º momento se deu na definição de conceitos 

pelos próprios alunos, levando em consideração o que traziam enquanto conhecimento prévio 

e o que puderam aprender durante a aula.  

      

Figuras 1 e 2 – Reprodução de paisagens descritas na música pelos alunos. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 

 

Figuras 3 e 4 – Reprodução de paisagens descritas na música pelos alunos. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 
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O 5º e último momento se deu na apresentação dos desenhos para a turma em um 

momento de socialização do conhecimento. Após isto, criamos um portfólio reunindo essas 

representações de paisagens elaboradas por eles. 

Os alunos ficaram empolgados com a proposta metodológica, pois os mesmos já 

demonstravam interesse em elaborar desenhos e conseguiram expressar de forma significativa 

seus próprios conceitos de paisagem através dos mesmos. Obtivemos um resultado 

significativo, pois os alunos conseguiram identificar as diversas paisagens presentes na 

música, construindo sua visão de mundo de forma crítica a partir do conceito de paisagem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos com esse trabalho que a Geografia nos anos iniciais é capaz de levar os 

alunos a construírem sua própria visão de mundo.  Apostar em práticas lúdica e dinâmica, 

estimula no indivíduo o pensamento crítico e refletivo, fazendo a criança entender a Geografia 

a partir de sua própria relação com o espaço, o que vem a formar cidadãos conscientes do seu 

papel na sociedade. 

O ensino lúdico é uma metodologia que busca potencializar através de recursos 

didáticos o processo de ensino e aprendizagem, priorizando o senso crítico a partir da 

criatividade e não da produtividade. Precisamos de alunos pensantes e com senso crítico, 

sendo assim, a proposta lúdica associada ao ensino em geografia vem a empoderar o ensino e 

aprendizagem através de jogos, músicas, desenhos que auxiliam na interpretação conteúdo, 

fazem a prática ser vivência além da sala de aula. 

Portanto, a eficiência do ensino lúdico em Geografia nas séries iniciais se torna um 

propulsor de novos horizontes nas práticas pedagógicas visto que a utilização dessa 

metodologia proporciona aprendizagem significativa aos discentes, sendo o professor-

mediador agente fundamental para as transformações no ensino e na vida escolar dos alunos. 
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Resumo 

 

As categorias Espaço geográfico, Paisagem e Lugar, são importantes conceitos estudados 

individualmente nas aulas de Geografia dos anos iniciais do Ensino Fundamental II, porém 

sua compreensão pelos alunos, muitas vezes, fica comprometida diante da sua complexidade e 

das metodologias usadas no ensino. Nesse sentido, cabe ao professor buscar metodologias e 

recursos que atraiam e facilitem a compreensão desses conceitos. Diante do exposto, o 
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presente trabalho visa apresentar e discutir a utilização de músicas locais no ensino das 

categorias geográficas: Paisagem, Lugar e Espaço geográfico, nas aulas de Geografia. Com 

relação ao encaminhamento metodológico, adotou-se a pesquisa qualitativa na modalidade de 

pesquisa-ação, desenvolvida a partir de aulas dialogadas e expositivas, calcada na perspectiva 

fenomenológica, com alunos do 6° ano da Escola Municipal Padre Antonino, em Campina 

grande-PB. No que concerne aos resultados obtidos, ressalta-se que o uso da música como 

recurso didático facilita o processo de ensino-aprendizagem, e de modo atrativo, possibilita a 

compreensão dos conceitos geográficos ao aproximá-los à realidade vivida pelos alunos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Música; Categorias geográficas e Ensino de Geografia.  

 

INTRODUÇÃO  

 

 

A Geografia é uma importante ciência, pois à medida que assume o espaço geográfico 

como seu objeto de estudo, permite o entendimento de tudo que está a nossa volta a partir da 

(re) construção das relações entre sociedade-natureza. Desse modo, torna-se imprescindível 

no currículo escolar, com a intrínseca finalidade de possibilitar a formação cidadã de 

indivíduos críticos e reflexivos a cerca do espaço geográfico. Para tanto, ―os conceitos 

geográficos são instrumentos básicos para a leitura do mundo do ponto de vista geográfico‖ 

(CAVALCANTI, 2002. p. 15).  

No Ensino Fundamental, especialmente no 6° ano, as categorias geográficas Paisagem, 

Lugar e Espaço geográfico são três importantes conceitos que embora comumente trabalhados 

individualmente, permitem a construção do conhecimento geográfico, bem como possibilitam 

o desenvolvimento do raciocínio espacial dos alunos. No entanto, embora a dada importância 

desses conceitos percebe-se, em sala de aula, que a sua compreensão pelos alunos, muitas 

vezes, fica comprometida diante da complexidade e das metodologias usadas no ensino, 

refletindo apenas na memorização conceitual, em que os alunos não os percebem no 

cotidiano.  

Nesse sentido, com a finalidade de possibilitar o estudo significativo das categorias 

geográficas Espaço geográfico, Lugar, Paisagem e a compreensão da relação entre sociedade-

natureza, foram adotadas como possibilidade metodológica, o uso de duas músicas que 

retratam a espacialidade local de vivência dos alunos de 6° ano do ensino fundamental. 

Desse modo, o presente artigo trata-se de uma proposta didático-pedagógica para se 

trabalhar as categorias geográficas Paisagem, Lugar e Espaço geográfico levando em 
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consideração os elementos que constituem a letra de músicas locais sobre Campina Grande, 

utilizando por tanto a música como recurso metodológico. Com isso, tem-se por objetivo 

apresentar e discutir o uso das músicas ―Tropeiros da Borborema‖ e ―Bodocongó‖ como 

estratégia para o ensino/aprendizagem das categorias geográficas, nas aulas de Geografia com 

a turma de 6° ano A da Escola Municipal Padre Antonino, em Campina grande-PB. 

Assim sendo, o trabalho é fruto da pesquisa qualitativa na modalidade de pesquisa-ação 

desenvolvida com alunos de 6° ano do ensino fundamental. O encaminhamento metodológico 

adotado para a construção deste artigo parte da pesquisa bibliográfica tendo em vista a 

necessidade de respaldo teórico, por conseguinte, ocorreram aulas socioconstrutivas calcadas 

na perspectiva fenomenológica, considerando que o método concilia a subjetividade da 

música enquanto recurso didático-pedagógico e das categorias geográficas, à medida que:  

Na Geografia, o método fenomenológico busca direcionar a análise da 

produção do espaço também do ponto de vista do subjetivismo social, ou 

seja, da construção do espaço no contexto da percepção que os sujeitos têm 
sobre ele, dos aspectos valorativos atribuídos a ele e aos sujeitos que dele 

também fazem parte, reconhecendo-se como inerentes ao seu processo de 

transformação (PEREIRA, et. al. 2016, p.84). 

 

Diante do exposto, o artigo também apresenta uma breve discussão sobre o ensino das 

categorias geográficas espaço geográfico, lugar e paisagem no ensino fundamental, e propõe a 

música como um importante aporte para o ensino e aprendizagem de Geografia, na 

perspectiva fenomenológica da Geografia Humanística.  

 

O ENSINO DAS CATEGORIAS GEOGRÁFICAS ESPAÇO GEOGRÁFICO, LUGAR 

E PAISAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

A construção do conhecimento geográfico no Ensino Fundamental, inicialmente no 6° 

ano, é baseada em conceitos-chave também conhecidos como categorias de análise 

geográfica, dentre os principais conceitos destacamos o espaço geográfico, lugar, paisagem. 

Assim, a compreensão das categorias de análise geográficas é essencial no processo de 

ensino-aprendizagem, de modo que ao apropriar-se desses conceitos os alunos passam pela 

transposição do saber do senso comum para os conhecimentos científicos.   
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Para Milton Santos (2004, p. 64) o espaço geográfico é formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, 

não considerados isoladamente, mas como o quadro único na qual a história se dá. Trata-se, 

portanto, de uma categoria complexa considerando que ―não é apenas uma categoria teórica 

que serve para pensar e analisar cientificamente a realidade, ele é essa categoria justamente 

porque é algo vivido por nós e resultante das nossas ações‖ (CAVALCANTI, 2002. p.19). 

Na Geografia humanística, lugar é o espaço que se torna familiar ao indivíduo, é o 

espaço do vivido, do experienciado (CAVALCANTI, 2003. p. 89). Estudar e compreender o 

lugar, em Geografia, significa entender o que acontece no espaço onde se vive para além das 

suas condições naturais ou humanas (CALLAI, 2017. p. 72).  

A paisagem apresenta-se para o estudo geográfico como elemento multifacetado, 

combinando formas e cultura, significados e valores (TORRES, 2010. p.50). Para Santos 

(1988) a paisagem é tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Esta 

pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas 

de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons etc. (SANTOS, 1988. p. 21). 

Ao apresentá-los, ressaltamos que esses conceitos não devem ser considerados com 

prontos, tendo em vista que estão sendo constantemente construídos, desse modo, no campo 

teórico nos deparamos com conceitos diferentes, esses conceitos partem de acordo com cada 

corrente de pensamento geográfico. Os conceitos das categorias apresentados constituem-se 

das correntes de pensamento mais recente da Geografia, e podemos perceber a interligação 

das categorias supracitadas, partindo da óptica de que:  

O espaço é construído ao longo do tempo de vida das pessoas, considerando 
a forma como vivem, o tipo de relação que existe entre elas e que 

estabelecem com a natureza. Dessa forma, o lugar mostra, através da 

paisagem, a história da população que ali vive, os recursos naturais de que 

dispõe e a forma como se utiliza de tais recurso (CALLAI, 2017. p. 82). 
 

No entanto, encontramos no âmbito escolar o ensino das categorias e individualizadas, 

de forma conteudista, e a permanência de práticas tradicionais e descontextualizadas, que 

levam a um persistente cenário no qual os alunos não se enxergam como agentes no espaço 

geográfico, tampouco percebem a Geografia presente no seu cotidiano, atribuindo a ela o 

rótulo de enfadonha e sem serventia, esse fato compromete o principal objetivo da disciplina 

no currículo escolar, formando uma massa de alienados.  
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Diante do atual contexto de avanços do meio Técnico-Científico-Informacional, as 

práticas tradicionais no ensino de Geografia têm perdido sua eficácia na formação de alunos 

críticos e reflexivos, ―nos dias atuais, as crianças e adolescentes com acesso a informações 

veiculadas pela mídia impressa e eletrônica dificilmente vão se interessar pelas explanações 

unívocas e teóricas dos professores‖ (VIEIRA; SÁ, 2015, p.102), nesse sentido, os espaços 

exteriores à escola têm atraído mais do que o próprio ambiente escolar, promovendo a 

desmotivação dos alunos pelo aprender.  

Ademais, a mudança deste cenário só é possível a partir da prática docente. Cabe ao 

professor buscar metodologias e apropriar-se de meios que atraiam aos alunos, estimulando-

os ao interesse pela Geografia, como pontua a autora:  

(...) busca-se despertar no professor sua importância como agente formador 

de opinião e não apenas como um mero reprodutor de conteúdos. Para tanto, 

esse profissional deve procurar adequar-se às novas mudanças no processo 
de ensino-aprendizagem e às inovações tecnológicas, que colocam a 

disposição recursos que podem ser utilizados em sala, de modo a tornar suas 

aulas mais interativas e propiciar uma maior participação do alunado, 
tornado, com isso, o conteúdo significativo ao relacioná-lo com a realidade 

vivida dos educandos (PEREIRA, S. S. 2012, p. 138).  

 

Dessa forma, como endossa Callai (2017) e Cavalcanti (2002) as aulas devem levar em 

conta a realidade cotidiana do aluno e para instigar a motivação por esse conhecimento. 

Cavalcanti (2010) discute com relação à motivação do aluno pela matéria, que cabe ao 

professor selecionar e organizar os conteúdos, apresentar aos alunos sua relevância, como 

também estabelecer relações abertas, dialógicas, além disso, a autora destaca:   

 

Outro aspecto a considerar é a necessidade de reconhecer as vinculações da 
espacialidade das crianças, de sua cultura, com o currículo escolar, com os 

conteúdos das disciplinas, com os conteúdos da Geografia, com o cotidiano 

da sala de aula e de todo o espaço escolar (CAVALCANTI, 2010, p. 2).  

 

Nesse sentido, o uso de recursos didáticos e de linguagens alternativas (música, filmes, 

fotografia e etc.) como estratégias metodológicas bem definidas pode ser um importante 

aporte para as aulas de geografia, pois possibilitam aproximar o saber teórico e científico do 

saber comum do aluno.  
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A MÚSICA COMO UM IMPORTANTE APORTE PARA O ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA  

 

 

A música constitui-se em uma linguagem universal, sendo um dos instrumentos 

imprescindíveis para a compreensão da evolução das sociedades (BARROS, et. al. 2018, p. ). 

Nesse sentido, a música (som e letra) pode ser uma importante ferramenta na construção do 

conhecimento geográfico, à medida que pode expressar aspectos como a espacialidade dos 

lugares, características da paisagem local, a cultura dos povos, a emoção e afetividade, entre 

outros.  

Além de permitir a construção do conhecimento geográfico, a música possibilita a 

interação entre os alunos e professor no processo de ensino-aprendizagem, como afirmado por 

VIEIRA; SÁ (2015). Com esse recurso metodológico, o professor tem a possibilidade de 

motivar e desperta o interesse dos alunos pela aula, assim como atesta o autor:   

 

Quando a proposta de utilização da música é apresentada aos alunos, a 

tendência que se observa é a de serem tomados pela curiosidade e ansiedade. 

A receptividade é quase sempre satisfatória. Tal cenário facilita muito na 
concentração e absorção das idéias explicitadas pela obra musical, 

complementando o uso do livro didático (OLIVEIRA, et. al. 2005, p. 74). 

 

Nesse sentido, a música torna-se uma importante estratégia dinamizadora nas aulas de 

Geografia ao facilitar a compreensão dos discentes, mediante o que ela expressa também 

tornando o conteúdo lúdico, fugindo daquela velha rotina do sistema escolar brasileiro; livro, 

quadro e pincel, não que esses recursos não sejam importantes, mas o uso demasiado se torna 

chato e cansativo, então o recurso musical é de grande valia, por propiciar a participação do 

aluno na construção do ensino-aprendizagem, servir para o desenvolvimento cognitivo, à 

medida que a compreensão da música é subjetiva a cada indivíduo. Conforme Oliveira e 

Holgado (2012, p. 198) ―ao ouvir uma música podemos ser levados a pensar em lugares, seja 

pelas descrições que são feitas nas letras das músicas ou pelos significados que podem ser 

atribuídos por aqueles que ouvem as músicas‖. 

Neste caso, a utilização da música apresenta-se como um complemento para efetivação 

do ensino-aprendizagem. Para tanto, destacamos que antecipadamente ao uso da música nas 

aulas de Geografia é necessário que o professor realize uma reflexão criteriosa a cerca do tipo 
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de música, da letra, do público alvo e os objetivos a serem atingidos, tendo em vista a 

abrangência de músicas, e suas possibilidades de uso no ensino. Nessa concepção, ―saber 

escolher a música a ser trabalhada em sala de aula se torna importante, pois é preciso que ela 

possibilite e favoreça a imaginação dos alunos, ampliando o pensamento acerca da realidade 

estudada‖ (VIANA; MOURA, 2012, p. 365). 

 

METODOLOGIA  

 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa na modalidade de pesquisa-ação tendo 

em vista o caráter colaborativo da atividade desenvolvida com os 38 alunos de 6° ano A, na 

Escola Municipal Padre Antonino, localizada no bairro de Bodocongó, zona oeste de 

Campina Grande-PB.  

Figura 1: Escola Municipal Padre Antonino. 

 

FONTE: Jobson Gabriel da Silva, 2018. 

 

  O encaminhamento metodológico apóia-se inicialmente em levantamento bibliográfico 

e, por conseguinte, aulas socioconstrutivas calcadas na perspectiva fenomenológica, seguindo 

as seguintes técnicas:  

a) Inicialmente, a partir de aulas expositivas e dialogadas abordou-se o conceito 

teórico das categorias geográficas Espaço geográfico, Paisagem e Lugar. 

b)  Por conseguinte, através do uso da música como ferramenta didática realizou-se a 

exposição e o estudo das músicas ―Tropeiros da Borborema‖ composta por 
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Raimundo Asfora e Rosil Cavalcanti e “Bodocongó‖ composição de Humberto 

Teixeira e Cícero Nunes.  

c) Para finalizar, os alunos fizeram uma produção escrita articulando a letra das 

músicas com as categorias geográficas estudas e ao terminarem, apresentaram as 

respostas.  

 

RESULTADOS 

  

 Com a materialização da metodologia proposta, obtiveram-se resultados positivos. 

Embora as músicas não pertencessem ao gosto musical da maioria dos alunos, e fosse 

desconhecida para muitos, a participação nas discussões deu-se de forma efetiva, pois a letra 

abordava sobre o bairro e a cidade de sua vivência.  Com isso, ao apresentá-los a música 

Tropeiros da Borborema tivemos os seguintes resultados:  

Tropeiros da Borborema  

 

Estala relho marvado 

Recordar hoje é meu tema 

Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema 

 

São tropas de burros que vêm do sertão 

Trazendo seus fardos de pele e algodão 

O passo moroso só a fome galopa 

Pois tudo atropela os passos da tropa 

O duro chicote cortando seus lombos 

Os cascos feridos nas pedras aos tombos 

A sede e a poeira o sol que desaba 

Ó longo caminho que nunca se acaba! 

 

Estala relho marvado 

Recordar hoje é meu tema 

Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema 

 

Assim caminhavam as tropas cansadas 

E os bravos tropeiros buscando pousada 

Nos ranchos e aguados dos tempos de outrora 

Saindo mais cedo que a barra da aurora 

Riqueza da terra que tanto se expande 

E se hoje se chama de Campina Grande 
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Foi grande por eles que foram os primeiros 

Ó tropas de burros, ó velhos tropeiros. 

 

Composição: Raimundo Asfora / Rosil Cavalcante. 

 

Esta música é uma composição de Raimundo Asfora e Rosil Cavalcante que retrata a 

importância dos tropeiros na história sócio-econômica e no contexto de formação e 

desenvolvimento da cidade de Campina Grande. Os alunos ao analisarem a música, 

perceberam as mudanças ocorridas na paisagem da cidade, com destaque para a última 

estrofe, discutindo sobre a presença de ranchos que remetem à paisagem rural, em 

contrapartida à paisagem observada atualmente com a predominância de prédios, empresas. 

Nesse sentido, perceberam a relação entre o homem-natureza, na (re) construção do espaço 

geográfico.  

 

 

Bodocongó  

 

Eu fui feliz lá no Bodocongó 

Com meu barquinho, de um remo só 

Quando era lua, com meu bem, remava a toa 

Ai, ai, ai que vida boa lá no meu Bodocongó (2x) 

Bodocongó, bodó, Bodocongó 

Meus canário verde, ai meus curió 

Bodocongó, bodó, Bodocongó 

Minha Campina Grande 

Eu vivo aqui tão só! 

Eu fui feliz lá no Bodocongó 

Com meu barquinho, de um remo só 

Quando era lua, com meu bem, remava a toa 

Ai, ai, ai que vida boa lá no meu Bodocongó (2x) 

Bodocongó, bodó, Bodocongó 

Meus canário verde, ai meus curió 

Bodocongó, bodó, Bodocongó 

Minha Campina Grande 

Eu vivo aqui tão só! 

 

Composição: Cícero Nunes / Humberto Teixeira 

 

Com esta música, os alunos evidenciaram os aspectos da paisagem retratada na música 

e principalmente o sentimento de afetividade do compositor ao falar do açude Bodocongó, e, 
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portanto, ao longo das discussões associaram ao conceito de lugar, não apenas como uma 

fração do espaço geográfico, mas este dotado de sentimento e afetividade.   Além disso, 

discutiram acerca das transformações ocorridas no espaço geográfico, refletindo na paisagem 

atual do açude poluído, fato que não torna um lugar agradável do ponto de vista da maioria 

dos alunos.  

 Por fim, os alunos compreenderam os conceitos estudados de forma efetiva, à medida 

que houve grande participação dos discentes na construção do conhecimento, proporcionando 

uma aula dinâmica e, sobretudo atrativa aos discentes, atingindo principalmente o objetivo de 

construir significativamente o conhecimento sobre as categorias geográficas Espaço 

geográfico, Lugar, Paisagem e a possibilitar a compreensão da relação entre sociedade-

natureza.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No que concerne aos resultados alcançados, ressaltamos que a música consiste em um 

importante aporte para o ensino de Geografia considerando que desperta o interesse dos 

alunos pela disciplina, podendo ser utilizada para a fixação e compreensão dos conceitos 

básicos de modo que contribui para o processo de ensino aprendizagem em sala de aula. Além 

disso, esse recurso trata-se de uma linguagem comum no cotidiano dos alunos, de fácil acesso 

e, portanto, esse recurso trata-se de uma linguagem comum no cotidiano dos alunos, de fácil 

acesso e, portanto, há inúmeras possibilidades para seu uso no âmbito escolar. 

Todavia, destacamos que para a prática pedagógica o professor deve ter e deixar claro 

os objetivos do uso da música na aula, e usá-la de modo que permita a reflexão e a criticidade 

dos alunos, caso contrário, muda-se apenas o recurso e a aula permanece a mesma. 
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Resumo  

 

Tradicionalmente a escola brasileira tansmite os conhecimentos das disciplinas de modo 

heterogêneo, isolado. Essa disciplinarização dos conteúdos, como já afirmou Morin (2002), se 

tornou, em grande parte, responsável pelo fracasso da escola. Esta instituição forma, de 

acordo com o autor, profissionais incapazes de contextualizar e integrar o conhecimento, pois 

geralmente a informação não se concretiza definitivamente ocasionando um futuro 

esvaziamento do que foi depreendido. Mediante esse quadro, enquanto professores, o que se 

pode fazer para efetivar na escola básica o diálogo entre os diversos saberes? A 

interdisciplinaridade é um eficaz elemento que o ensino atual dispõe, pois ela permite através 

de suas recíprocas trocas ampliar as possibilidades de compreensão da realidade e, 

consequentemente, superar o isolamento entre as disciplinas. E nessa visão dialógica entre os 

conteúdos tem-se a literatura que possui vasta abertura para dialogar com todas as disciplinas, 

portanto, de que forma uma obra literária poderia contribuir para articular conteúdos 
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geográficos e literários? Esses pressupostos interdisciplinares norteiam o presente exposto que 

tem como objetivo analisar a obra Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos, para evidenciar 

as possibilidades de diálogo entre literatura e geografia, expondo os fenômenos geográficos 

que influenciaram diretamente o romance e, por fim, propor metodologias que apresentam 

maior eficiência no processo de ensino-aprendizagem na educação básica. Trata-se de um 

trabalho majoritariamente de pesquisa, análise e interpretação de material bibliográfico, ou 

seja, estudo de fontes com apoio de textos teóricos e obras de referência priorizando um 

cunho qualitativo e descritivo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Interdisciplinaridade. Geografia. Literatura. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Vivemos em tempos de crise global pautada na contestação dos antigos padrões que 

contemplam a sociedade de forma geral. A escola - uma das principais instituições que 

compõe a sociedade – não está alheia a essa crise, visto que o conhecimento, matéria-prima da 

instituição escolar, passa por uma reinterpretação, sendo necessário um olhar mais crítico 

acerca desta instituição. Sabido que é por intermédio da escola que a criança é introduzida de 

fato no meio social cabe à a ela formar o cidadão para que ele se torne um membro efetivo da 

sociedade.  

Tradicionalmente a educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio) tem o seu método de ensino e também avaliativo padronizado pela divisão de 

disciplinas. Todavia essa disciplinarização dos conhecimentos tem marcado o insucesso da 

escola no que diz respeito ao seu papel junto à cidadania, pois se a função majoritária da 

escola é a formação de cidadãos e a metodologia padrão escolar não consegue êxito no que se 

remete a isso, não estaria a escola falhando em sua função social?    

A divisão do currículo em disciplinas como a matemática, a língua portuguesa etc. 

fragmenta e especializa os saberes e faz de cada matéria escolar um fim em si 

mesmo e não um dos meios de que dispomos para esclarecer o mundo em que 

vivemos e entender melhor a nós mesmos. (MANTOAN, 2006, p. 187)  

 

Com esse perfil organizacional a escola tem formado alunos que são incapazes de 

contextualizar e integrar o conhecimento, porque os conteúdos são lhes apresentados sem que 

se expliquem as relações semânticas que são estabelecidas uns com os outros, não 

apresentando assim nenhuma utilidade aparente ao aluno. Essa metodologia subdividida 

tornou-se uma barreira que dificulta a articulação entre os saberes depreendidos e a 
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possibilidade de obter um olhar essencialmente global acerca do meio em que estamos 

inseridos.  

Mediante este quadro qual ruptura na estrutura organizacional da escola é uma saída 

para tentar solucionar esta situação? A interdisciplinaridade é um interessante elemento que a 

modernidade dispõe, ascendeu na segunda metade do século XX e passou a ser um dos 

elementos que integram o binômio ensino-aprendizagem objetivando uma contextualização 

dos múltiplos conhecimentos.   

Podemos definir interdisciplinaridade de acordo com Ferreira (1993), como um ato de 

reciprocidade entre as disciplinas, isto é, ambas partilham os seus conhecimentos e 

reciprocamente, ambas se beneficiam desse partilhamento. Visando a aplicação prática do 

conhecimento a interdisciplinaridade na escola tem a pretensão de utilizar os saberes de 

disciplinas diversas para auxiliar na resolução de problemas concretos como também ser um 

instrumento na compreensão de um determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista.  

E nessa visão dialógica entre os conteúdos tem-se a literatura, disciplina na qual estão 

presentes todas as ciências (BARTHES, 1978), que poderia ser uma destas possibilidades de 

diálogo. Desse cenário, algumas questões se apresentam: De que modo uma obra literária 

Vidas Secas (1938) poderia contribuir para articular conteúdos literários e geográficos? Que 

elementos da obra literária trazem contribuições para a geografia e quais os elementos 

geográficos presentes no romance que podem ser analisados sob o ponto de vista literário?  

Este trabalho tem por objetivo geral analisar a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos,  

para evidenciar as possibilidades de diálogo entre a literatura e a geografia, contribuindo para 

superar o isolamento entre as disciplinas e repensar o papel dos educadores neste contexto, e 

objetivos específicos:  Realizar o levantamento de obras sobre interdisciplinaridade, geografia 

e obras literárias de viés interdisciplinar; Fichar as obras lidas (fichas de resumo e fichas de 

citação); Interpretar e promover o diálogo entre a obra literária e os conteúdos geográficos.  

Portanto, a partir destes pressupostos interdisciplinares que norteiam este artigo,  

almeja-se promover a interação entre distintas disciplinas, a saber, literatura e geografia, 

contribuindo, dessa forma, para a realização de práticas interdisciplinares com ênfase em 

novas metodologias que auxiliem o processo de ensino-aprendizagem na educação básica.  

 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

232 

METODOLOGIA  

 

O presente artigo trata-se de um trabalho de pesquisa, análise e interpretação de material 

bibliográfico, ou seja, de estudo de fontes com apoio de textos teóricos e obras de referência 

priorizando um cunho qualitativo, visto que prioriza as percepções e aspectos subjetivos dos 

objetos de pesquisa não se limitando a quantificação estatística, mas a compreensão dos 

significados do problema investigado. 

Para sua realização serão necessárias leituras sistemáticas, tomando-se como ponto de 

partida a seleção de textos sobre interdisciplinaridade, relação entre Literatura e Geografia, 

Geografia do Brasil e a obra literária Vidas Secas para a realização de leitura e fichamento 

desses textos, confronto das leituras, elaboração preliminar dos resultados da pesquisa, 

revisão e elaboração final.  

Para fins didáticos, dividiu-se o estudo em duas partes principais, cuja primeira parte 

trata de questões enunciativas acerca da interdisciplinaridade e o papel do professor e a 

segunda parte aborda os diálogos interdisciplinares presentes na obra. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

INTERDISCIPLINARIDADE: UMA NECESSIDADE IMINENTE  

 

A escola ainda centra o seu método de ensino na divisão dos conteúdos por disciplina. 

Tendo isso em vista, a priori, é importante refletir sobre o que aborda (CAMPOS, 2014) no 

que diz respeito aos principais objetivos nas atividades de ensino-aprendizagem. A autora 

destaca que há três vieses que devem ser alcançados por qualquer disciplina, a saber: um de 

ordem prática, um de ordem cultural e um voltado para o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas. Ou seja, cabe à escola desenvolver estas três competências independentemente da 

disciplina.  

É especificamente no último viés supracitado que a escola tem se mostrado falha, o 

procedimento metodológico adequado consiste em ir além da retórica em sala de aula e 

caminhar até a efetivação da postura do pensar. O professor deve estar prioritariamente 

preocupado durante o processo de ensino-aprendizagem em fazer o aluno construir o seu 
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próprio saber. ―O papel mais importante do professor, convém ressaltar, não é o de trazer 

informações e conhecimentos para ‗repassá-los‘ aos alunos, mas é o de ensiná-los a lidar com 

as informações e os conhecimentos que o mundo lhes propicia diariamente.‖ (CAMPOS, 

2014, p. 21)  

A interdisciplinaridade vem se protagonizando no ambiente escolar como uma 

ferramenta auxiliadora no processo de ensino-aprendizagem nesse atual paradigma 

educacional no qual os sujeitos não podem ser apenas receptores do conhecimento, tendo em 

vista que a sociedade globalizada exige cidadãos inseridos de forma ativa na construção do 

mesmo. E ser ativo significa ir muito além dos limites colocados por uma determinada área do 

conhecimento ou disciplina escolar.  

Acredita-se piamente que é no espaço do pensamento que a aprendizagem cria raízes e 

se solidifica. Nesse contexto de busca do conhecimento ampliado, surge a necessidade de se 

estabelecer uma educação de caráter interdisciplinar. A interdisciplinaridade não pode ser 

entendida como uma mera opção, mas sim como uma necessidade de superar a visão 

fragmentadora de produção de conhecimento, haja vista que se faz indispensável a 

recomposição da unidade entre as múltiplas dimensões em que se tem retratado a realidade no 

seio da escola, a fim de que o sujeito compreenda e aplique criticamente o sentido das 

informações depreendidas da multiplicidade de saberes que a escola fornece.  

A absorção de um conteúdo não ocorre de modo homogêneo, há diversos fatores que 

influenciam nesse processo, isto é, dificilmente uma disciplina será ministrada sem que haja 

ligação com algo que corresponda a outra área de pesquisa. Ressalta-se, pois, que nesse 

processo de construção do conhecimento é fundamental considerar relevante mais de uma 

perspectiva sobre uma dada realidade.  

Destarte, a implementação do desenvolvimento interdisciplinar em sala de aula acarreta 

em aderir o aspecto pluralista das concepções de ensino e solidificar a comunicação entre as 

diversas disciplinas e, além disso, entre as antagônicas realidades que envolvem o alunado e o 

ambiente escolar. Logo, como é sabido, a práxis das informações depreendidas na escola são 

constituídas pelo homem no seio social, se não houver uma prática efetiva do conhecimento 

não terá sentido, invalidando, dessa maneira, o saber. Dado isso assenta-se a importância da 

prática interdisciplinar para a educação.  
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O DESAFIO DOCENTE NO PROCESSO INTERDISCIPLINAR  

 

Dadas as situações anteriormente expostas, é entendido que nenhuma mudança ocorrerá 

no seio escolar sem o apoio e a interação do professor. Assim, o professor deve adentrar no 

processo, inicialmente, com vontade de exercer a mudança enriquecendo o cotidiano em sala 

de aula com novas experiências, criando novas alternativas. O papel imprescindível do 

professor como agente de transformação é assim destacado por Sírio Possenti (1996, p.56):  

[...] as únicas pessoas em condições de encarar um trabalho de modificação das 

escolas são os professores. Qualquer projeto que não considere como ingrediente 

prioritário os professores – desde que estes por sua vez, façam o mesmo com os 

alunos – certamente fracassará.  

 

Como já fora situado, a realização da prática interdisciplinar na sala de aula é 

imprescindível para o êxito no processo de ensino-aprendizagem, porém cabe-nos indagar de 

que maneira ocorre esse processo entre as disciplinas para que ele seja eficaz e são essas 

questões que serão explanadas adiante.  

 Primeiramente, é importante destacar que o conhecimento em seu sentido literal é 

infinito, sendo assim impossível de ser alcançado totalmente pelo homem, a busca integral 

pelo conhecimento é um desejo utópico. Não obstante esse fato nos leva para um trâmite em 

que a prática interdisciplinar não pode ocorrer apenas em um determinado momento, ou em 

apenas em uma determinada aula elaborada de maneira considerada dinâmica, lúdica, posto 

que a interdisciplinaridade até pode ser relacionada com o lúdico, contudo, não se restringe só 

a isso  

É necessário que haja por parte dos professores a conscientização de que esse processo 

deve ser contínuo, é um ciclo interminável pela busca cada vez mais intensa e profunda do 

conhecimento, dado que a cada visão globalizadora novas questões surgem no meio social, 

portanto, a interdisciplinaridade se mostra indispensável para que vivamos efetivamente nela 

e não apenas a visitemos de vez em quando.  

A junção entre as disciplinas consiste em um processo muito mais reflexivo do que 

prático, não se trata apenas de explanar um conteúdo que será abordado por disciplinas 

diferentes, todavia, é um processo em que as barreiras entre as disciplinas são derrubadas para 

que haja um diálogo que tem como pano de fundo a acentuação da necessidade de encontrar 
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outros elementos necessários para a expansão explicativa acerca de alguma conjuntura.   

Como já dito antes, essa prática torna-se um grande desafio para o professor durante as 

suas aulas, pois a interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre 

especialistas consistindo no fato de que ela incorpora os resultados de várias disciplinas. 

Contudo, nem sempre o professor de uma determinada discplina  deseja adentrar outras 

teorias, outras metodologias, sair de sua área de atuação para buscar informações sobre outras 

áreas. E é nesse ponto que encontra-se  uma resistência por parte do corpo docente em aderir a 

essa prática.  

Outro obstáculo que impede a efetivação dessa prática é a desmotivação  por parte dos 

docentes, que não se sentem desafiados a tratarem de questões sobre inovações didático-

pedagógicas, uma vez que o profissional que se sente motivado a empreender a busca por 

novas alternativas está convencido, antes de mais nada, da sua importância como agente ativo 

nesse processo transformacional. Inovar requer esforço pessoal e coletivo para que todos 

sejam engajados no desenvolvimento da aplicação interdisciplinar, infelizmente, mesmo 

sabedores dos resultados, da eficácia e importância desse método há rejeição, porque esse 

método irá confrontar, principalmente, a zona de conforto.  

Dadas as benesses e os desafios, conclui-se, portanto, que em meio a acelerada 

globalização que circunda a sociedade, a efetivação da prática interdisciplinar no seio escolar 

surge como um recurso que conduz à construção da necessária e iminente humanização. 

Nesse sentido, fica para os docentes a conscientização de que o desafio faz parte do processo 

no viés de estimular a superação das dificuldades e a aprimoração do desempenho para que a 

escola, efetivamente, assuma um compromisso com a sociedade tornando a educação mais 

significativa ao estar influenciando diretamente a compreensão da realidade. 

 

POSSIBILIDADES DE DIÁLOGO ENTRE LITERATURA E GEOGRAFIA  

  

Vidas Secas é um romance regionalista que faz parte da segunda geração do 

modernismo, também conhecida como geração de 30. O modernismo brasileiro se divide em 

três fases: Primeira geração (1922 a 1930); Segunda geração (1930 a 1945); Terceira Geração 

(1945 até a atualidade). A segunda geração do modernismo foi fortemente influenciada pela 
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Semana de Arte Morderna datada de 1922, caracterizada pela insatisfação dominante que 

reinava na época. No ano em que o Brasil completou o centenário de sua ―Independência‖ os 

intelectuais da época  analisaram se o país estava realmente livre e se o sistema democrático 

funcionava para todos. Porém, o que se via era a marginalização e o subdesenvolvimento 

sofrido por uma parcela da população.  

Essa fase teve como elementos do contexto histórico a Crise de 1929, a política do café-

com-leite e o fim da República Velha e são esses fatores tanto históricos quanto geopolíticos 

que influenciaram diretamente a narrativa de Graciliano Ramos, visto que a literatura tem a 

sua função característica de denunciar a realidade. ―Quem primeiro nos oferece a 

possibilidade de conhecer as pequenas mudanças que começam a ocorrer na sociedade são as 

palavras.‖ (FIGARO, 2015, p.122). 

A prosa regionalista marcou essa segunda fase, adotando uma visão crítica das relações 

sociais, dessa forma, em Vidas Secas, o autor além de desenvolver uma problemática regional 

desenvolve o tema explorando aspectos psicológicos ao mesmo tempo em que se analisam os 

aspectos geográficos e sociais do Nordeste.  

O romance retrata a história de uma família de imigrantes nordestinos que vivem como 

nômades para fugir da seca e alcançar condições de vida digna. Na introdução do romance o 

leitor é situado no ambiente literário em que se desenvolve a narrativa – o sertão – e como era 

devastador para aqueles habitantes lidar com todos os males advindos da contínua seca, o 

cenário é fortemente caracterizado na obra, levando o leitor o mais próximo possível daquela 

realidade.  

Depois desse apanhando histórico, salienta-se que o suporte literário do romance 

nordestino é exprimido pelo autor, muitas vezes, como uma denúncia sutil destacando 

aspectos sócio-políticos que imperavam na época. É justamente através dessa realidade que 

esse diálogo será permeado na tentativa de localizar a temática da Geografia através da 

análise das alegorias presentes na obra para decifrar os singulares aspectos -  principalmente 

políticos - que influenciaram a narrativa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

UM OLHAR GEOGRÁFICO SOBRE VIDAS SECAS: ALGUNS APONTAMENTOS  
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A obra Vidas Secas é rica em elementos interdisciplinares: aspectos psicológicos,  

geográficos, históricos, entre outros, e são nesses vieses que o diálogo será trilhado, buscando 

evidenciar o contexto socio-político-cultural que há por trás da narrativa para desnudar as 

críticas subjetivas que a obra retrata.  

A começar pelo ambiente em que se passa a narrativa, temos um bioma exclusivamente 

brasileiro, a saber, a caatinga. ―A caatinga estendia-se, de um vermelho indeciso de manchas 

brancas que eram ossadas‖ (RAMOS, 2004,). Todavia, é um bioma desvalorizado, assim 

como a região Nordeste estava desvalorizada no contexto histórico da obra, por causa da crise 

política reinante no Brasil que concentrava todo desenvolvimento e tecnologia da época no sul 

e no sudeste em detrimento das outras regiões.   

A produção industrial havia crescido 50% entre os anos de 1929 e 1937 – 

claro, com financiamento e vantagens concedidos pelo governo visando à 

importação de insumos para a produção de bens de consumo. Por aí se poder 
ver o nível de importância que essa classe social havia conquistado nesse 

curto espaço de tempo – do ponto de vista econômico e, consequentemente, 

político.( COSTA, 2016, p. 113)   

 

Desta forma, o sertão mostra ser mais do que a simples região da narrativa, mais do que 

um pano de fundo, pois se apresenta como um ambiente de conflito interno e externo. A seca 

trouxera para aquela família, além de tudo, o aprisionamento psicológico, como se pode ver 

retratado na fala do personagem Fabiano.   

―Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que 

os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, 

pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em guardar 
coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os 

cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, 

descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou 
em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a 

frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: - Você é um bicho, Fabiano. 

(RAMOS, 2004) 

 

Esse fragmento desenvolve densamente fatores de cunho sociais e psicológicos. Vemos 

aqui como Fabiano se sentia subordinado e oprimido ao ponto de não se considerar homem, 

mas um bicho. Se sentia oprimido até mesmo pelos ―brancos‖ a quem tinha uma visão de 

senhorio enquanto ele era apenas um servo. O título ―Vidas Secas‖ remete não apenas ao 
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clima semiárido, mas a própria vida daqueles personagens, que tinham uma vida seca com 

relação à educação, à perspectiva de mudança, aos sentimentos, aos diálogos etc. A seca 

estava mais intrínseca neles do que no clima propriamente dito, porquanto o que afetava 

verdadeiramente cada um deles não eram as condições climáticas apenas, mas os fatores 

sociais que o mantinham presos e submissos aquela situação.  

A seca, enquanto fenômeno socialmente construído, é uma das mais 

complexas ocorrências mantenedoras da submissão do ―homem pelo 
homem‖. As políticas públicas disponíveis ainda contribuem mais para a 

manutenção da estrutura desigual no semiárido do que para minorar os 

principais problemas advindos das longas estiagens (POMPEU, TASSIGNY, 
2006). 

 

Vale salientar novamente que a obra foi escrita em um período de grande turbulência 

política no Brasil e no mundo. O Brasil era governado por Getúlio Vargas, que em 1937, 

instalou o Estado Novo, um regime autoritário e anticomunista. Graciliano Ramos era 

influenciado pelo marxismo e se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. ―O debate em torno 

do nacionalismo ganha força sobretudo entre os comunistas, uma vez que se colocaram contra 

qualquer interferência dos Estados Unidos no Brasil, fosse cultural, fosse economicamente‖ 

(COSTA, 2016, p. 121)  

Na obra, o autor procura enfatizar essa ditadura em duas situações: Primeiro quando 

Fabiano foi preso injustamente pelo Soldado amarelo ―Acostumara-se a todas as violências, a 

todas as injustiças. E aos conhecidos que dormiam no tronco e agüentavam cipó de boi 

oferecia consolações: -- "Tenha paciência. Apanhar do governo não é desfeita‖ (RAMOS, 

2004) -  e depois quando foi explorado pelo seu patrão ao pagar juros abusivos.  ―Com certeza 

havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. 

Passar a vida inteira no toco, entregando o que era dele de mão beijada! Estava direito aquilo? 

Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria! (RAMOS, 2004)  

Estas duas situações retratam uma alegoria, de acordo com os aspectos históricos, de 

como o Estado age parcialmente como mediador nas relações sociais e econômicas, buscando 

satisfazer os interesses dos grupos econômicos com maior poder aquisitivo nas pessoas do 

soldado amarelo e do patrão de Fabiano. Essa desigualdade afeta a miséria do homem, seja ela 

intelectual ou financeira, pois mesmo inocente Fabiano não se defende nem do soldado 

amarelo nem do seu patrão. Oprimido, Fabiano se conforma com a situação ao afirmar que 
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―Governo é governo‖. Vemos que em todas as situações não há ação por parte dos 

personagens, apenas reação e uma reação de conformismo mediante todas as explorações e as 

injustiças sofridas.  

O século XIX teve a figura do Estado revestida de fraqueza no que diz 

respeito à sua estrutura administrativa, o que resultou em muito poder 

usufruído por minorias economicamente mais favorecidas, ou seja, os 

poderosos locais representavam para os cidadãos comuns, os ―intermediários 
nas relações com o Estado‖ (JANOTTI, 1981, p. 21). 

 

O último aspecto da análise diz respeito ao ciclo que permeia a história, tanto em seu 

aspecto natural quanto subjetivo. O primeiro capítulo intitulado ―Mudança‖ retrata a migração 

da família que foge da seca e ao chegar em um novo lugar colocam as suas expectativas no 

advento do inverno. Porém, o inverno traz consigo uma grande destruição causada pela 

inundação. ―Por enquanto a inundação crescia, matava bichos, ocupava grotas e várzeas.‖ 

(RAMOS,2004).  E o último capítulo intitulado ―Fuga‖ expõe como eles foram obrigados a 

viajar novamente por causa da falta de recursos.  

Vê-se a retratação de um ciclo no que diz respeito não só as estações do ano, mas ao 

fardo de vida que aquela família estava submetida. A família de Fabiano representa toda 

família sertaneja que há décadas sofre com a seca e com o descaso de políticas públicas 

ocasionando numa seca intectual e psicológica, que tenta convencer o homem nordestino que 

não há expectativa de vida diferente da que ele conhece, sendo sua única saída migrar para o 

sul.   

Assim, até agora, é perceptível como a ótica geográfica sobre a arte literária retrata a 

realidade de modo ficcional de maneira que fornece ao indivíduo a possibilidade de vivenciar 

os eventos histórico-sociais e também subjetivos da obra acarretando na junção dos aspectos 

literários e sociais que juntos constroem a realidade e, por conseguinte, o conhecimento.  

Por fim, conclui-se que esses apontamentos não esgotam as possibilidades de diálogos 

interdisciplinares presentes na obra, muito pelo contrário, abrem um leque de possibilidades 

que pode ensejar novas discussões. A esse respeito, entende-se que as considerações aqui 

feitas corroboram para o estudo da obra a partir de múltiplas fontes de conhecimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Os maus resultados do ensino em nossas escolas nos levam a refletir acerca da 

metodologia tradicional que é aplicada, vendo-a como uma das responsáveis pelo insucesso 

da instituição escolar no que compete à formação do cidadão com senso crítico. Tendo isso 

em vista, o presente trabalho procurou apresentar uma proposta de mudança didático-

pedagógica enraizado no método de ensino interdisciplinar alinhando o ensino de literatura e 

geografia através de alguns aspectos da narrativa de Vidas Secas.   

Enxergando além da subjetividade do literário, os aspectos geográficos colaboram no 

entendimento do romance trazendo à tona o contexto político da época, as desigualdades 

sociais e a relação entre o homem e o meio no qual ele está inserido e como esses fatores 

externos (geografia) influenciam seu comportamento, seus sentimentos e sua ótica acerca 

daquela realidade (literatura). 

Dessa forma, o ensino proporciona uma melhor apreensão da realidade, e 

consequentemente, promove aos alunos a competência de conseguir aplicar cotidianamente os 

conhecimentos depreendidos em sala de aula. Ademais, essa proposta de ensino apresentada 

se mostra eficaz e um indispensável recurso para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem.  
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Resumo  

 

Desde o início da implantação da Educação no Brasil, trazida pelos Jesuítas, que o país passou 

por avanços e retrocessos tanto na sociedade, quanto na maneira de educar. Com isso, foi se 
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conduzindo a uma educação mais refletida. Nesta perspectiva, esta pesquisa teve o objetivo de 

analisar a formação do pensamento pedagógico contemporâneo brasileiro; observar como se 

deu o planejamento do sistema de educação no país e refletir a importância do novo olhar 

sobre a aprendizagem e sobre o estudante. Visando compreender as novas metodologias que 

fazem do ato de aprender mais significativo para o estudante e para o professor.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Historiografia. Instituições. Pensamento Pedagógico.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Desde a Colonização do Brasil que a educação no país passou por vários momentos e 

construiu através do movimento histórico da sociedade o seu contexto educacional. 

Independente da forma aplicada no princípio, através dos Jesuítas, pode-se perceber que 

os avanços que se deu em todo o território foi de suma importância e isto, graças às reflexões 

trazidas através dos teóricos, das pedagogias vivenciadas e disseminadas por todo o mundo, 

influenciando a forma de fazer o pensamento educacional em nosso país.  

Partindo da necessidade de compreender como se desenvolveu a história da história da 

educação no Brasil, e como a mesma vem evoluindo ou involuindo em território brasileiro, 

através de suas instituições. Este artigo busca estabelecer um balanço prévio sobre a 

historiografia da educação brasileira, a partir da conferência do professor Dermeval Saviani. 

Além de observar de que maneira e como aconteceu o planejamento do sistema de educação 

no país, para poder assim, refletir a importância do novo olhar sobre o processo de memória 

do ensino/aprendizagem da educação brasileira.  

A forma como a Educação estava posicionada na Grécia Antiga e concordando com 

Saviane (2008), quando conceitua Paideia, sendo a educação dos homens livres, em oposição 

à educação dos homens escravos, que denomina de Duléia, nesse sentido se fizermos uma 

reflexão e levarmos este conceito a sociedade brasileira industrial, percebemos uma educação 

voltada para as elites para se perpetuar no poder, dominando sempre os meios de produção. 

Do outro lado, as minorias recebendo uma educação desqualificada, sendo conduzida pelas 

elites para atender aos interesses do desenvolvimento industrial, enquanto a maioria 

esmagadora fica responsável de apreender somente o básico para o domínio de utilização das 

ferramentas da industrialização.  
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BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL  

 

A história da educação no Brasil é iniciada em meados do século XVI, com a chegada 

dos primeiros padres jesuítas que faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada 

Companhia de Jesus e trouxeram consigo mudanças que influenciaram o modo de viver dos 

nativos.  

Tiveram em sua abordagem uma intensa premissa religiosa e não fariam diferente em 

sua tentativa de educar a civilização e propagar a fé cristã. Tinham como instrumento os 

métodos pedagógicos para a alfabetização e julgavam ser o caminho mais seguro para a 

catequese. E num período de 210 anos, os jesuítas foram educadores no Brasil.  

Organizaram a criação das missões, onde formavam as populações indígenas em torno 

de um regime que se estabelecia entre trabalho e religiosidade. Aplicaram dois modelos de 

instruções, sendo um para os indígenas que se fundamentava em ler, escrever e contar; e o 

outro era voltado para os filhos dos colonos enfatizando um ensino mais culto. De acordo com 

Sousa:  

Ao mesmo tempo em que atuavam junto aos nativos, os jesuítas foram 

responsáveis pela fundação das primeiras instituições de ensino do Brasil 
Colonial. Os principais centros de exploração colonial contavam com 

colégios administrados dentro da colônia. Dessa forma, todo acesso ao 

conhecimento laico da época era controlado pela Igreja. A ação da Igreja na 

educação foi de grande importância para compreensão dos traços da nossa 
cultura: o grande respaldo dado às escolas comandadas por denominações 

religiosas e a predominância da fé católica em nosso país. (SOUSA, 2011, 

p.1)  
 

Entretanto, a ação pedagógica tinha como marca a falta de discussão, o diálogo era 

inexistente e a o pensamento crítico não fazia parte da abordagem educacional. Além disso, 

teve em sua forma de educar a prioridade pela escola secundária, onde eles organizaram uma 

rede de colégios que era reconhecida pela qualidade e alguns chegaram a oferecer 

modalidades de estudos equivalentes ao nível superior.  

Contudo, em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal e também das colônias 

portuguesas, deixando a educação a mercê da sorte. Logo após este período de ausência dos 

jesuítas no Brasil, através do Ministro de D. José I, o Marquês de Pombal, foi criado um 

imposto para custear o ensino primário, porém não conseguiram nenhum respaldo. De acordo 

com Lima Freire:  
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A ascensão ao uso da razão exigia que os indivíduos se libertassem do 
pensamento tutelado, desse modo a separação da Igreja e do Estado requeria 

também a separação da Escola e da Igreja, pois só um sistema de educação 

nacional, neutro religiosamente, seria capaz de fazer indivíduos racionais e 

preparados para a cidadania com os seus direitos e deveres. A 
implementação da Escola obrigatória, gratuita e laica constituía-se na pedra 

de toque do ideal pedagógico cívico, porque pretendia legitimar a 

constitucionalização das liberdades (inclusive religiosas) a soberania 
nacional, a paz civil, o direito público moderno e a democracia. (FREIRE, L, 

2011, p. 126)  

 

Em 1808, com a mudança da sede do Reino de Portugal e a vinda da Família Real para 

o Brasil, houve um maior estímulo para a educação e a cultura, porque passariam por uma 

nova fase que daria um novo rumo através do surgimento de instituições culturais e 

científicas, de ensino técnico e dos primeiros cursos superiores.  

Seguindo aos objetivos da coroa portuguesa, os cursos criados tiveram que formar 

profissionais com o intuito de que fossem preenchidas as demandas na qual se precisava na 

época, e esta característica durante o período deu embasamento para que a educação superior 

no Brasil se consolidasse.  

A visão de Pombal era que a escola deveria ser organizada para servir aos interesses do 

Estado. E através do alvará de 28 de junho de 1759, criava as aulas régias de Latim, Grego e 

Retórica. Cada aula régia era autônoma e independente tendo um único professor e, além 

disso, não se articulava com as outras aulas.  

Observando o funcionamento deste sistema, Portugal percebeu que a educação no Brasil 

estava imersa na precariedade e se fazia necessária que fossem tomadas novas providências. 

Para isso instituiu o "subsídio literário" que oferecia a manutenção do ensino primário e 

médio.  

E, o resultado disso convergiu em uma educação que se reduziu ao mínimo possível. A 

decisão de Pombal agregou uma precariedade lastimável à educação da época, chegando a 

afetar o ensino no país até o começo do século XIX.  

Porém, com Independência do Brasil em 1822, podem-se verificar algumas mudanças 

na política educacional, visto que, a Constituinte de 1823 constava pela primeira vez apoio 

universal e educação popular, sendo uma a base do outro. Além disso, foram apresentadas 

várias propostas de criações de universidades no Brasil.  
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Com este fluir de ideias foi implantado na Constituição de 1824 a instrução primária e 

gratuita a todos os cidadãos que garantia ao cidadão o acesso à educação, sendo aprovado em 

seguida pela Lei de 15 de outubro de 1827, onde determinava que tivessem escolas de 

primeiras letras em todas as cidades, vilarejos e vilas e que estariam asseguradas pelos três 

Poderes Públicos. Segundo Casagrande:  

A Escola de Primeiras Letras pautar-se-ia segundo os postulados do Ensino 

Mútuo, ou Método Lacasteriano, porque era visto como revolucionário e 
capaz de multiplicar a instrução sem muitos custos. O Ensino Mútuo ou 

Sistema Monitorial de Ensino pregava, dentre outros princípios, que um 

aluno treinado ou mais adiantado deveria ensinar um grupo de dez alunos 
(decúria), sob a orientação e supervisão de um inspetor. Ou seja, os alunos 

mais adiantados deveriam ajudar o professor na tarefa de ensino. Essa ideia 

resolveu, em parte, o problema da falta de professores no inicio do século 

XIX no Brasil e, assim, a escola poderia com um educador auxiliado por 
monitores, responder às necessidades primeiras da educação. 

(CASAGRANDE, 2006, p. 55)  

 

Contudo, mesmo o método oferecendo vantagens foi ao mesmo tempo criticado pela 

falta de prédios escolares apropriados e de subsídios necessários para oferecer a escolarização, 

além de insuficiência de instituições que pudessem formar professores destinados a formar  

alunos e ainda havia a queixa por parte dos docentes em relação aos dos poderes públicos e 

pela falta de recompensa salarial. Freire mostra a insatisfação que se averiguava por meio de 

inúmeros relatórios que denunciava a aplicação do Método Lacasteriano no Brasil:  

O Relatório de 1833 denunciava que o método de ensino público, o 

lancasteriano, não apresentava bons resultados. Assim o governo não deveria 

criar mais escolas enquanto esse método não fosse aperfeiçoado. Como não 
havia prédios públicos para escolas, tinha-se que construí-los ou alugá-los. O 

Relatório de 1835 continua apontando a ineficiência do ensino mútuo com 

relação à ausência de livros e materiais escolares adequados para o 

desenvolvimento das atividades, assim como a ausência de prédios escolares 
de acordo com as exigências do método. (FREIRE, A. M, 1989, p. 53-55)  

 

A partir de 1870, o método sofre uma categórica inflexão no meio educacional 

brasileiro, principalmente após a divulgação e apropriação das ideias e experiências do 

educador Jean-Henri Pestalozzi, permitindo a mudança para as relações pedagógicas no 

processo de ensino e de aprendizagem do aluno, contribuindo assim, para diálogos articulados 

sobre o método intuitivo. Para Zanatta:  

[...] descobrir as leis que propiciassem o desenvolvimento integral da 

criança. Concebia a criança como um organismo que se desenvolve de 
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acordo com leis definidas e ordenadas e contém em si todas as capacidades 
da natureza humana. Essas capacidades se revelam como unidade da mente, 

coração e mão (ou arte), e devem ser devolvidas por meio da educação 

intelectual, profissional e moral, estreitamente ligadas entre si. (ZANATTA, 

2005, p.169)  
 

O Método Intuitivo era definido em dois termos: observar e trabalhar. Foi generalizado 

como o mais apropriado à educação das classes populares e teve ampla aceitação por 

possibilitar uma nova relação com o conhecimento.  

As suas concepções foram distribuídas através do manual Lições de Coisas, 
que teve vários autores, sendo o mais utilizado o manual do americano 

Norman Allisson Calkins, traduzido para o português por Rui Barbosa. 

Acrescenta Sousa, que ―consistia na valorização da intuição como 
fundamento de todo o conhecimento, isto é, na compreensão de que a 

aquisição do conhecimento decorria dos sentidos e da observação‖ (SOUSA, 

1998, p. 26).  

Este manual passou a configurar as lições de coisas como disciplina à parte nos 

programas escolares e não se manteve como método norteador de todo o ensino. E isso 

facilitou para que surgisse a ideia nos pensadores do empobrecimento da concepção do 

Método Intuitivo.  

No entanto, a educação sendo apoiada nos sentidos deu margem para que a educação 

passasse de dolorosa para prazerosa, pois permitia refletir e repensar no ensino e na 

progressiva organização escolar.  

É quando surge a Escola Nova, conhecida também por Escola Ativa. Este movimento 

aparece no início do século XX na França e nos Estados Unidos, através do movimento da 

industrialização e no contexto moderno de democracia da sociedade, promovendo uma nova 

abordagem na educação com a busca de preparar o ser para ter pensamento crítico e 

independente.  

Com seu maior representante Dewey, que via a educação como ―um processo de 

reconstrução e reorganização da experiência, pelo qual lhe percebemos mais agudamente o 

sentido, e com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso das nossas experiências futuras‖ 

(DEWEY, 1973, p. 16). E junto a John Dewey, vários outros educadores aperfeiçoaram o 

método e deram segmento a Escola Nova em vários países do mundo, como: Ferrière, 

Claparède, Montessori.  
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No Brasil Anísio Teixeira, Sampaio Dórea, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, 

Francisco Campos e Paschoal Lemme, estes lutaram pela reforma da sociedade brasileira, 

pela democratização e renovação do ensino da escola pública.  

Nas décadas de 1920 e 1930 e divulgara as suas ideias e em 1931 na Conferência 

Nacional de Educação, onde o então presidente Getúlio Vargas convocou os educadores com 

a finalidade de definir o sentido pedagógico da revolução de 1930, e dois anos mais tarde, em 

1932, lançaram e publicaram o Manifesto da Educação Nova que instituiu uma política 

educacional de educação.  

Sendo que, agora de uma maneira ampla, firmando o direito de oportunidade igual para 

todos, e abrangendo uma nova concepção de infância através da psicologia, da didática e de 

uma nova metodologia onde o estudante é experimentador da aprendizagem e centro do 

processo educativo.  

Esta nova pedagogia vem sendo aplicada até a atualidade e sua forma de enxergar a 

educação e o estudante fez o diferencial, visto que desde o planejamento educacional até o 

receber o alunado na escola ganhou um novo significado antes não apresentado.  

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL NO BRASIL  

 

A educação passou por várias fases desde a colonização no Brasil, e já nesta época foi 

realizado o plano de educação com o intermédio dos jesuítas, que se objetivou em educar a 

civilização com o intuito de levar o catolicismo para as regiões recém-descobertas, 

catequizando os índios transmitindo-lhes a língua portuguesa e introduzindo os costumes 

europeus e cultivaram o teatro de caráter pedagógico.  

Entretanto, os jesuítas não conseguiram implantar um sistema educacional brasileiro, e 

pouco foi realizado pela educação. Segundo Bello:  

Na verdade não se conseguiu implantar um sistema educacional nas terras 
brasileiras, mas a vinda da Família Real permitiu uma nova ruptura com a 

situação anterior. Para preparar terreno para sua estadia no Brasil D. João VI 

abriu Academias Militares, Escolas de Direito e Medicina, a Biblioteca Real, 
o Jardim Botânico e, sua iniciativa mais marcante em termos de mudança, a 

Imprensa Régia. Segundo alguns autores o Brasil foi finalmente 

"descoberto" e a nossa História passou a ter uma complexidade maior. 
(BELLO, 2001, p.1)  

 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

248 

Em 1932, ocorreu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, foi organizado no 

período do governo de Getúlio Vargas e a organização da sociedade brasileira do ponto de 

vista educacional. Foi publicado durante o momento de reordenação política resultante da 

Revolução de 30. Tornando-se um fato histórico na renovação na educação neste país.  

Este manifesto além de mostrar a existência da desorganização do sistema escolar, 

apresentava uma necessidade de organização do Estado através de um plano geral de 

educação e ainda defendia que a escola deveria ser única, pública, laica, obrigatória e gratuita.  

Este movimento foi visto pela Igreja Católica como uma adversária, pois naquela época 

permanecia com forte influência e concorrência do Estado na função da educação em grande 

parte das escolas da rede privada.  

A Constituição de 1934 organizou os sistemas de ensino e os conselhos de educação, a 

competência principal de elaborar o Plano Nacional de Educação.  

E em abril de 1947, foi apresentado um Projeto de Lei aos parlamentares e se instituiu 

uma comissão e a partir daí estava sendo criado o momento em que começaria a ser 

desenvolvida a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional. Em 20 de dezembro de 

1961, é apresentada a lei nº 4.024. Porém, segundo Saviani:  

O texto aprovado não correspondeu plenamente às expectativas de nenhuma 
das partes envolvidas no processo. Foi, antes, uma solução de compromisso, 

uma resultante de concessões mútuas prevalecendo, portanto, a estratégia da 

conciliação. Daí porque não deixou de haver também aqueles que 
consideraram a lei então aprovada pelo Congresso Nacional como inócua, 

tão inócua como eram as críticas estribadas na estratégia do ―liberalismo‖. 

Ilustra essa posição a definição espirituosa enunciada por Álvaro Viera 

Pinto: ―é uma lei com a qual ou sem a qual tudo continua tal e qual‖. 
(SAVIANI, 1986, p.81)  

 

Com isso, observamos que a política educacional no período entre 1946 a 1962, 

apresenta conflitos no que diz respeito à criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Contudo, 

no período entre 1962 até 1985, a ideia de Planejamento Educacional passou a ser observada 

como um instrumento de racionalidade tecnocrática
53

, onde não houve a participação da 

sociedade no processo educacional.  

                                                
53 Concepção tecnicista da educação.  
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Por volta de 1986 até 1989 foi criado o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da 

Nova República (I PND/NR) que buscava a retomada do desenvolvimento baseando-se no 

desenvolvimento econômico, em reformas no âmbito administrativo, orçamentário e 

financeiro, além de promover a descentralização e combate à inflação tributária, agrária e do 

sistema financeiro de habitação e junto a estas ações combater a pobreza, a desigualdade e o 

desemprego. A I PND/NR, sintetizando-se da seguinte maneira:  

Universalizar o ensino de 1º grau; melhorar e ampliar o 2º grau; 

Redimensionar a modalidade supletiva e especial de ensino; Estabelecer 

padrões mais elevados de desempenho acadêmico; Integrar a educação física 
e o desporto no processo educacional; Utilizar recursos tecnológicos para 

fins educativos e, finalmente; Redefinir as competências institucionais no 

exercício dos encargos públicos constitui objetivos básicos das ações que 
integram as linhas programáticas da educação. (I PND/NR, 1971, p. 65)  

 

Entretanto, no ano de 1993, foi editado um plano elaborado pelo MEC, Plano Decenal 

de Educação para Todos, que aspirava distinção dos planos anteriores, pois evidenciava 

apenas à educação fundamental, buscando desta maneira encontrar direcionamentos que 

pudessem diagnosticar o ensino fundamental e procurar também meios para enfrentar os 

impedimentos, formulando metas para erradicar o analfabetismo e também universalizar a 

educação fundamental, ampliando assim a educação infantil.  

Contudo este plano não foi colocado em prática, de acordo com Saviani, ―em 

verdade, ao que parece, o mencionado Plano foi formulado mais em função 

do objetivo pragmático de atender a condições internacionais de obtenção de 
financiamento para a educação, em especial aquele de algum modo ligado ao 

Banco Mundial‖ (SAVIANI, 2002, p.78).  

 

Porém, com a promulgação da Constituição de 1988, a LDB anterior (4024/61) entrou 

em desuso, só a partir de 1996 a discussão em torno da nova lei foi concluído, sendo 

sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo ministro da educação Paulo 

Renato em 20 de dezembro de 1996 atual LDB (Lei 9394/96).  

A LDB 9694/96 é utilizada atualmente como norteador da educação, pois organizou de 

forma mais ampla o sistema educacional brasileiro, fomentando informações importantes 

sobre currículos, avaliações para ingresso no ensino superior, participação dos professores na 

educação e integração do aluno na sociedade, ensino a distância, sistema estadual de ensino e 

sistema municipal de ensino e entre outras informações que embasam e fundamentam a 

educação no país.  
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ASPECTOS SOCIAIS QUE INFLUENCIAM NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR  

 

Alguns dos aspectos sociais decorrentes da vida do aluno, sua família, seu entorno, suas 

conquistas, todos esses processos vêm sendo ―enfrentados‖ pelo professor e na ―estrutura 

escolar‖. Alunos são espelhos sociais, frequentemente são reunidos no mesmo espaço de 

controle estatal ou privado, (Gente), pessoas que conversam, interagem, possibilitam-se, 

crescem nas experiências e reuniões cotidianas sociais, de acordo com Mora: ―O conceito do 

latim de Pessoa é Personare, que significa soar. No mesmo sentido era a voz do autor, que se 

fazia ouvir, soar por trás da máscara" (MORA, 1981, p.3). Ou seja, nesse sentido, a máscara 

era e é a construção do prédio, as estruturas lineares da escola e seus mecanismos e a voz e o 

conjunto robusto e voraz da vontade incontrolável do povo para com os de fora da máscara.  

A formação de escolas requer formação de professores e a partir de 1830, no início do 

século XIX, observaram as primeiras escolas criadas com a intenção de formar professores, 

no Brasil, quando em Niterói, surge a Escola Normal (OLIVEIRA, 1994).  

A História da educação é refém de políticas públicas que a moldam de 

acordo com a complacência da classe dominante ou de seus métodos de 

controle, além de se ocupar com a pouca participação política e engajamento 
de luta dos professores, "A classe de professores pouco ou nada acompanha 

das mudanças legais que atuam sobre sua categoria‖ (COSTA, 2016, p. 52).  

 

Essas questões políticas e legais pouco compreendidas, e ―nada‖ discutidas interferem 

diretamente na estrutura educacional e na condução social.  

Como aconteceu recentemente no Brasil, no governo Temer em 2017-2018, por meio de 

medida provisória sem qualquer discussão importante com a classe de professores e demais 

servidores públicos da educação, por meio de propagandas, anunciou a Reforma do Ensino 

Médio, que altera toda a estrutura educacional para os próximos, além de transformar o 

currículo, a lógica estrutural das instituições educacionais e as políticas públicas.  

Para exemplificar parte da lei, existe o ―Notório Saber", uma alteração que provocou 

espanto nos educadores que trabalham com a formação de professores. Segundo a lei 100, no 

Art. IV:  

Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de 

ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou 
experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de 
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ensino em unidades educacionais de rede pública ou privada ou das 
corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao 

inciso V, do caput, do art. 36; V- profissionais graduados que tenham feito 

complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de 

Educação. (LEI 3.780, 1960)  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Verificamos que, a história da educação no Brasil foi se construindo aos poucos, tendo 

em sua formação a influência inicialmente dos jesuítas e com o passar dos tempos foi se 

moldando as evoluções pedagógicas de cada metodologia que surgia.  

Todos os processos educacionais que foram vivenciados tiveram a sua importância para 

a formação das ideias e dos ideais que se desejava alcançar. Contudo, vale salientar que ainda 

estamos em processo de consolidação de uma pedagogia, a educação em nosso país ganhará 

novas reflexões de acordo as mudanças ocasionadas na sociedade.  

Mas, em qualquer época que for, o estudante deve ser sempre a peça principal do 

processo e para que haja uma aprendizagem significativa é necessário antes de qualquer 

abordagem de conteúdo, que o professor faça uma análise do seu estudante e busque ressaltar 

a confiança, o respeito, a vontade de se superar suas limitações.  

Porque uma criança pode aprender ou se sentir atraída pelo conhecimento se é 

conduzido a conhecer mais sobre si mesma e aprender a se valorizar. E é isto que a atual 

educação propõe: o olhar individual para o aluno, suas necessidades e seu jeito de aprender e 

incentivá-lo a aprender a aprender.  

Portanto, é sempre importante que os que fazem a educação estejam predispostos a 

refletir a prática educacional e a necessidade de configurar e se reconfigurar, se assim for 

necessário, sendo o professor fundamental neste processo, pois o mesmo é o ator que une a 

escola, a família e o estudante.  

Neste processo, todas as partes são ímpares, tendo que funcionar em coletividade, 

porque sozinho ninguém conseguirá. É um trabalho de todos para formar um elo para o 

sucesso da escola para vida e para o aperfeiçoamento das novas práticas pedagógicas.  

Ao longo dos anos que se elenca os períodos da historiografia da educação brasileira, 

muito pertinente, pois precisamos nos situar no contexto histórico. Entre a estagnação do 

ensino na época republicana, tem-se um crescimento acelerado por volta da década de 1930. 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

252 

Através do conhecimento histórico percebemos quem somos no momento atual, e o que 

possivelmente seremos no futuro, como afirma Savani (2008). É inerente ao homem, as 

formulações de questionamentos da eficácia do sistema educacional na atualidade.  

Terminaremos o nosso artigo com alguns questionamentos, que muitos nos afligem, 

será que não existe uma preocupação real com a educação, se existe, esbarra-se em pré-

conceitos como elenca a história? As críticas surgem tanto no âmbito histórico, como no 

educacional. A educação brasileira caminha tortuosamente ao longo dos anos, entre altos e 

baixos.  

O modelo educacional no Brasil, ainda baseado no ensino tradicional, reforça a 

fragmentação do conhecimento e, consequentemente, estilhaça a prática pedagógica, porque  

não basta integrar imagens, textos, sons e animação, interligando as informações em 

sequências não lineares, como as que são atualmente utilizadas na multimídia e na hipermídia 

(CONSTÂNCIO, 2017).  

Delors (2001) assevera ser necessário que o professor conheça os pilares da educação 

como forma de aprender a fazer, para poder agir sobre o meio, aprender a viver juntos, com o 

fito de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas e aprender a SER, 

a ter sua identidade própria. A escola deve oferecer ao aluno momentos de descoberta, de 

motivação, de modo a despertar o interesse e o prazer pelo conhecimento, fortalecendo suas 

habilidades. Eis o grande desafio da educação: conscientizar as pessoas de sua importância 

para o crescimento cognitivo, afetivo, intelectual, cultural e para a mudança.  

A transformação vem ocorrendo fora dos edifícios escolares, uma vez que há ações
54

 

que não estão preocupadas com currículos nem com tradições, mas sim com a quebra destas, 

buscando ―o processo como principal agente da inovação‖. E é no ―processo‖, com e através 

das práticas pedagógicas, que acontecerá a inovação (CONSTÂNCIO, 2017, p. 112).  

Na verdade, a prática pedagógica inovadora pode acontecer em todo lugar, em casa, no 

projeto social, na escola, na comunidade, pois as relações de aprendizado se entrecruzam e 

perpassam toda a vida humana: ―É o exercício de viver e conviver que nos educa (...). E a 

                                                
54 6 Ações, no sentido proposto por Teixeira Coelho (2008, p.14), segundo o qual elas fazem parte de uma 

prática ―cujas etapas também não lhe são muito claras no momento da partida. Nada de autoritarismo, nada de 

dirigismo, nada de paternalismo‖.  
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escola de qualquer tipo é apenas um lugar e um momento provisório onde isto pode 

acontecer‖ (BRANDÃO, 2002, p. 46).  

A Universidade poderá contribuir em muito para a democratização do conhecimento e 

da gestão educacional, saindo de seus muros e contribuindo diretamente não só para o avanço 

do ensino-aprendizagem, mas em todos os desafios das complexidades e conflitos para um 

futuro de homens livres, libertos e um mundo sustentável, através de suas epistemologias. Ou 

seja, homem, natureza, sistemas estão interrelacionados, como um organismo, mas com suas 

diferenças, carecendo ser visto em sua totalidade e em suas partes.  
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Resumo 

 

A formação de um profissional compreende uma etapa fundamental em sua carreira, é esta 

que vai lhe conferir êxito no desempenho da atividade escolhida como profissão e prática 

cotidiana. A profissão e identidade docente são pouco valorizadas, é necessário que se 

enfatize que o professor, antes de mais nada, também é um ser social, cheio de experiências, 

valores e conhecimentos que não são, necessariamente, relacionados a sua formação. Ao se 
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matricular em um curso de licenciatura, o indivíduo já tem uma noção do que seja ser 

professor, seja por experiências próprias durante seu período escolar, ou por afinidade com a 

profissão. A escolha por esta opção de curso, geralmente, diz muito sobre o perfil do público. 

São alunos que, geralmente, vieram da escola pública, de família com pouco capital cultural, e 

de uma posição econômica baixa, com pais de origem humilde, conforme aborda SILVA, 

2007. Esta pesquisa tem o objetivo de investigar a importância da formação docente na 

atuação do professor de Geografia e na construção de sua identidade profissional. Trata-se de 

uma pesquisa em andamento, em fase de levantamento de dados e discussão bibliográfica, 

porém já com algumas considerações parciais. Espera-se que ao final dessa pesquisa, seja 

possível compreender que o professor é um ser social, não apenas mão de obra para produzir 

conhecimento e pessoas preparadas para o mercado de trabalho, mas profissionais 

responsáveis por formar cidadãos críticos, numa sociedade com tantas informações e que se 

transforma a cada dia.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação; atuação; identidade docente.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A formação de um profissional compreende uma etapa fundamental em sua carreira, é 

esta que vai lhe conferir êxito no desempenho da atividade escolhida como profissão e prática 

cotidiana. Dessa forma, todo profissional deve estar em constante busca por conhecimento e 

atualização, pois, a cada dia surgem novas informações e formas de fazer as diversas 

atividades do nosso cotidiano, sobretudo no mundo do trabalho. 

As transformações sociais, culturais e econômicas que a nossa sociedade vem 

passando nas últimas décadas afetaram de forma significativa o mundo do trabalho e as novas 

demandas educacionais. Essas transformações têm levado a sociedade a repensar o papel da 

escola e dos professores e a importância destes nesse novo cenário.  

Nesse mesmo contexto, em que a profissão e identidade docente são pouco 

valorizadas, é fundamental que se enfatize que o professor, antes de mais nada, também é um 

ser social, cheio de experiências, valores e conhecimentos que não são, necessariamente, 

relacionados a sua formação. Essa valorização, tanto de sua importância enquanto 

profissional, quanto de sua identidade enquanto professor e ser social, compõe um princípio 

fundamental para a atuação desse profissional.  

Os programas de formação de professores têm lançado a cada ano centenas de 

profissionais no mercado de trabalho, conforme aborda ANDRÉ et al, (1999), em artigo sobre 
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os programas de formação de professores no Brasil. No entanto, é também evidente que tais 

programas não suprem mais as necessidades de formação do professor, este, por sua vez, sai 

das academias despreparado para enfrentar a sala de aula e sua dinâmica, muitas vezes 

ignorada pelo currículo universitário.  

Muito se fala em respeito a toda a cultura e conhecimento que o aluno traz consigo 

como base para produção do conhecimento, fala-se em como deve-se valorizar os 

conhecimentos prévios, culturais e sociais do alunado, mas pouco se fala no professor, pouco 

se destaca da influência social que este traz de sua formação de vida e em como seus valores, 

conhecimentos para além da academia e costumes em geral afetam a sua formação e atuação 

em sala de aula.  

Assim, a prática pedagógica que se aprende nas universidades também deveria partir 

desse princípio, a valorização do futuro profissional enquanto ser social, cujas habilidades em 

sala de aula serão a soma de sua formação técnica, seus conhecimentos de mundo e vida mais 

o conhecimento que ele adquire ao longo do tempo no fazer pedagógico.  

Nenhum professor é um profissional acabado (pronto), este, mais do que qualquer um 

outro profissional está em constante formação, seja pelas formações em cursos iniciais ou 

continuados ou ainda pelas situações do cotidiano. É fundamental que o professor tenha esse 

entendimento, que ao chegar em sua sala de aula ele vai adquirir conhecimentos que formarão 

seu perfil pedagógico, formação essa que se inicia nos cursos da universidade, mas só se 

concretiza na prática, pois é ali que o professor ensina, aprende, pensa e refaz sua prática 

pedagógica dia após dia.  

Assim, este trabalho e demais pesquisas acerca da temática da formação docente, são 

de fundamental importância para que possamos repensar as práticas, objetivos e os impactos 

da formação na atuação docente e na formação de uma sociedade crítica. Para tanto, essa 

pesquisa objetiva investigar como se dá o processo de formação docente, quais as suas 

limitações institucionais, qual a importância e a influência da formação na atuação do 

profissional de Geografia, como a formação, seja ela inicial ou continuada, influenciam na 

cultura pessoal e no perfil do professor de Geografia.  

Por se tratar, a princípio, de uma pesquisa bibliográfica, este trabalho contou com a 

discussão de alguns conceitos fundamentais para embasar as hipóteses aqui levantadas. Entre 
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as referências fundamentais para a construção deste projeto, contou-se com o aporte teórico 

de SILVA (2007), que discute a questão do Habitus docente sua e representação social. 

PONTUSCHKA (2007), que aborda a formação docente, bem como seu processo histórico. 

PIRES (2012), para um melhor entendimento do processo de formação inicial do professor de 

geografia. Pimenta (2012) que nos dará uma melhor compreensão acerca da construção da 

identidade docente. E também, CALLAI (2013), que discute sobre a formação inicial, bem 

como a importância da formação continuada do profissional de Geografia.  

Para a futura conclusão deste trabalho, serão desenvolvidas pesquisas e questionários 

em escolas, com professores atuantes, e ainda com professores em formação para enriquecer 

ainda mais a discussão aqui proposta, aprofundando assim o debate através de uma pesquisa 

qualitativa.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA  

 

A formação de professores no Brasil, nos primeiros momentos da sistematização da 

nossa educação, não era uma prioridade do Estado. Isso gerou uma massa de professores 

despreparados, autodidatas, com poucas habilidades para desenvolver as competências 

pedagógicas necessárias na construção do saber.  

Com o avanço da sociedade capitalista e o acesso rápido às informações em escala 

mundial, o ambiente escolar também precisou ser modernizado, mudar sua estrutura, currículo 

e perfil de seus profissionais. A formação do professor passou a ser exigida, pelo menos um 

curso básico, na área de conhecimento na qual este lecionaria. No entanto, a distância entre o 

conhecimento produzido e a realidade vivida nas salas de aula, fez com que a profissão e 

atuação docente continuasse a passar por diversas dificuldades.  

As universidades têm formados profissionais com muito conhecimento técnico, mas 

pouco conhecimento pedagógico, muita teoria das áreas de conhecimento específico, mas 

pouco conhecimento da realidade escolar, isso reflete na atuação do professor. Quando este 

sai da universidade e chega a sala de aula, encontra um ambiente totalmente alheio ao que 
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aprendeu na sua formação inicial, temos um profissional que domina conhecimentos técnicos, 

mas ignora a realidade de uma sala de aula.  

O trabalho em sala de aula, do professor de Geografia, precisa permitir ao aluno e ao 

próprio professor, a compreensão do espaço geográfico e sua dinâmica, conforme afirma 

Pontuschka et al, 2007, ―[...] além de dominar os conteúdos, é importante que o professor 

desenvolva a capacidade de utilizá-los como instrumento para desvendar e compreender a 

realidade do mundo, dando sentido e significado a aprendizagem‖.  

No entanto, na formação inicial, os cursos de licenciatura oferecidos em nosso país, 

pouco preparam o professor para essa realidade, para uma atuação docente eficaz. O  

professor, ao chegar à sala de aula, logo se depara com as contradições do ambiente escolar e 

as limitações pedagógicas de sua formação.  

Para PIMENTA (2012, p. 23),  

A educação é um processo de humanização; que ocorre na sociedade 
humana com a finalidade explícita de tornar os indivíduos participantes do 

processo civilizatório e responsáveis por levaram adiante. Enquanto prática 

social, é realizada por todas instituições da sociedade. Enquanto processo 
sistemático e intencional, ocorre algumas dentre as quais se destaca a escola. 

 

Assim, a formação docente deve instrumentalizar o professor a levar seus alunos a 

construção desse processo de humanização, a reconhecer seu papel no espaço geográfico e se 

apossar dos conhecimentos geográficos para entender e atuar na realidade em que está 

inserido. Para isso, a valorização da formação inicial é de fundamental importância, pois é lá 

o ponto de partida de toda a prática pedagógica, seja através do estágio ou dos programas de 

iniciação à docência muito comuns nas licenciaturas atualmente.  

 

A IDENTIDADE DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA E PRÁTICA DOCENTE 

 

Ao se matricular em um curso de licenciatura, o indivíduo já tem uma noção do que 

implica a profissão docente, seja por experiências próprias durante seu período escolar, ou por 

afinidade com a profissão. A escolha por esta opção de curso, geralmente, já diz muito sobre o 

perfil do público. Geralmente são alunos que vieram da escola pública, de família com pouco 

capital cultural, e de uma posição econômica baixa, com pais de origem humilde, conforme 

aborda SILVA, 2007.  
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São profissionais que ingressam na licenciatura como forma de alcançar um progresso 

de vida, que muitas vezes seus pais não tiveram. Pessoas que creem na educação como forma 

de ascensão social, conforme aponta ainda a autora supracitada. A escolha do curso de 

licenciatura em Geografia é motivada tendo em vista o capital cultural acumulado por estes 

alunos, o que eles acham que seu capital cultural permite alcançar. O conceito de capital 

cultural é fundamental para entender a formação da identidade do professor de geografia e sua 

prática docente. Este conceito foi definido por Pierre Bourdieu e é abordado por diversos 

autores brasileiros, analisando sua influência na dinâmica da nossa sociedade.  

Cunha, 2007, em abordagem sobre o conceito de capital cultural, baseada em Pierre 

Bourdieu, aponta que o capital cultural seria toda a carga de conhecimentos que o indivíduo 

constrói ao longo de sua vida, conhecimentos nas diversas áreas, acesso à informação e 

culturas variadas. Esse acesso se distingue nas diferentes classes sociais e influência nas 

escolhas do indivíduo enquanto ser social.  

Sobre esse pensamento, concorda SETTON, (2002, p. 64) quando afirma que ―As 

ações, comportamentos, escolhas ou aspirações individuais não derivam de cálculos ou 

planejamentos, são antes produtos da relação entre um habitus e as pressões e estímulos de 

uma conjuntura‖.  

Desta forma, a atuação e a identidade do professor de Geografia são construídos com 

base em experiência de toda uma vida, contexto social em que o mesmo é inserido e seu 

capital cultural, não apenas em sua formação acadêmica. Assim, ao chegar em sala de aula e 

se deparar com um contexto totalmente diferente do aprendido nas teorias da universidade, o 

professor se utiliza desse conhecimento para desenvolver sua prática pedagógica e exercer seu 

trabalho docente, conforme aponta Pires, (2012. p. 19).  

Essa identidade, conhecimentos e visão de mundo são fundamentais para que o 

professor possa desenvolver sua prática pedagógica e possa levar seu aluno ao conhecimento 

do espaço, pois o próprio professor, através do conhecimento científico, técnico e de seu 

capital cultural, já devem possuir o entendimento do espaço e sua dinâmica. No entanto, essa 

realidade é desconsiderada, muitas vezes, pelos currículos, priorizando na formação 

profissional, apenas os conhecimentos técnicos e científicos.  
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A realidade do aluno e o contexto social do ambiente escolar também contribuem de 

forma relevante na formação da identidade do professor de Geografia. Este, ao se deparar com 

realidades diferentes e ambientes cercados por contradições históricas e sociais, vai 

construindo suas práticas de acordo com a realidade vivida, cuja teoria acaba se adaptando às 

várias realidades e necessidades de seus alunos, pois estes também já trazem um 

conhecimento de mundo, no qual tem acesso a diversas informações e conhecimentos prévios 

que não podem ser desconsiderados na produção e construção do saber geográfico.  

Portanto, é necessário associar a teoria, os conhecimentos científicos a prática docente 

e a realidade dos alunos. O professor constrói a sua identidade docente ao longo de sua prática 

e esta é influenciada por diversos fatores, e é o que vai lhe atribuir êxito no exercício das 

funções, promovendo a construção de conhecimentos significativos para seus alunos e 

reinventando sua prática a cada novo desafio que a profissão docente lhe apresentar.  

 

UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR E OS 

SABERES NECESSÁRIOS À DOCÊNCIA  

  

 Vivemos em um contexto atual da nossa sociedade em que a escola é cada vez mais 

desvalorizada. Nunca se teve tanto acesso à informação e tanta dificuldade em se produzir 

conhecimento de verdade. Seria este momento mais uma crise na educação brasileira? Qual o 

papel da escola e do professor nessa crise? Essas são perguntas que fazemos cotidianamente 

enquanto docentes, sobretudo de Geografia, disciplina cada vez mais desvalorizada nas 

escolas.  

 Assim como a função da escola, o papel da disciplina geográfica e seus conhecimentos 

é constantemente questionado em nossa sociedade. Os conhecimentos geográficos nunca 

foram, na verdade, valorizados enquanto conhecimento científico na formação cidadã. Isso 

está muito ligado ao currículo, mas também a prática docente e a valorização dos conceitos 

não como fundamentais ao conjunto dos saberes e a formação do indivíduo.  

Desta forma, o perfil do professor de Geografia deve levá-lo, desde a graduação, a 

compreender a importância dos conceitos geográficos para a nossa sociedade e para os 

indivíduos que serão por ele formados. Esse conhecimento deve ser compreendido como um 
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saber necessário para a vida, para o exercício da cidadania e para a compreensão de mundo 

que nossos alunos precisarão. Sobre esse pensamento concorda Callai ao afirmar que:  

O próprio curso de graduação deve permitir aos licenciados, que exercitem 

uma prática de sala de aula que não seja a mera repetição de conteúdos 

transmitidos a cada semestre, mas sim com uma linha metodológica que 
articule o ensino e a pesquisa (CALLAI, 1995, p. 41). 

 

Destarte, é imprescindível alinhar a teoria que se vê nas universidades à prática 

pedagógica que será exercida em sala de aula. Conforme concorda ainda a autora supracitada 

quando aponta que a formação dos professores de geografia deve ser uma formação dialética 

de ensino-pesquisa, teoria-prática. É necessário acabar com o paradigma tão discutido, a 

distância entre o que se aprende na universidade e o que se ensina na escola.  

Portanto, conteúdo e método não podem estar desalinhados, os conteúdos aprendidos 

na universidade devem embasar o método que será utilizado pelo professor em sala de aula, 

lhe conferindo os instrumentos didático-pedagógicos imprescindíveis para levar o aluno ao 

conhecimento e compreensão dos conceitos geográficos e a função destes em sua vida.  

Para tanto, é preciso quebrar a visão de que a Geografia é apenas uma disciplina 

decorativa, sem função na sociedade. É imprescindível que o próprio professor tenha 

conhecimento de sua importância e faça disso seu ponto de partida para o desenvolvimento de 

suas aulas. Os cursos de graduação precisam preparar o profissional da Geografia para que 

este saia da licenciatura com a convicção de que todo o aporte teórico que recebeu é de 

fundamental importância, não apenas na sua formação, mas na sua atuação, e esta convicção 

que vai lhe conferir a segurança necessária na prática cotidiana.  

Portanto, que é essencial que o próprio docente se veja como ser social, entenda seu 

papel na sociedade e utilize seus conhecimentos para a formação de cidadãos críticos, que 

possam utilizar os conhecimentos geográficos para ler e entender o mundo atual e suas 

constantes mudanças. À sociedade cabe o papel de valorizar o professor e sua função, através 

da compreensão de que este profissional constrói, junto com seus alunos, os saberes 

necessários para as respostas aos principais questionamentos da nossa sociedade.  

Numa sociedade em que o professor e o conhecimento escolar são pouco valorizados, 

fica o questionamento acerca do que é preciso saber para ser professor e quais as necessidades 
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básicas da nossa sociedade pós-moderna. Uma sociedade repleta de informações e 

instrumentos informativos, mas frágil no entendimento e mediação destas informações.  

Conforme discutido ao longo deste trabalho, é fundamental, mais do que nunca, 

despertar nos diversos ambientes sociais a valorização da escola, como ambiente de 

democratização do conhecimento e do professor como mediador deste junto aos alunos. 

Embora os programas de formação inicial e continuada tenham se expandido 

consideravelmente nos últimos anos, há de se concordar que estes ainda possuem dificuldades 

que refletem diretamente na atuação destes profissionais e consequentemente na formação dos 

cidadãos.  

Essa dificuldade, não raras vezes, está ligada a pouca atualização dos conteúdos nas 

licenciaturas e a distância entre a teoria que se aprende e a prática que vai se exercer em sala 

de aula. O professor de Geografia precisa ser preparado para compreender a realidade que o 

cerca e para levar seus alunos a essa mesma compreensão, seja no aspecto social, político, 

econômico ou ambiental, a escola precisa preparar indivíduos com pensamento e análise 

crítica.  

Assim, ressalta-se que é fundamental que os docentes recebam uma formação em que 

estes compreendam a significação social de sua profissão, bem como a finalidade dos 

conteúdos que irá ministrar ao longo de sua trajetória, valorizando-a enquanto ser social para 

que este também possa ser capaz de respeitar a de seus futuros alunos.  

Conclui-se, portanto, a identidade do professor de Geografia é construída a partir da 

consideração dos diversos valores adquiridos por esse profissional, não apenas na 

universidade, mas nos vários aspectos da vida cotidiana, tais como relacionamentos, aspectos 

religiosos, visão política, bem como os valores adquiridos no ambiente familiar, tudo isso vai 

refletir diretamente na prática pedagógica e na construção de sua identidade docente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A profissão docente é fundamental na sociedade contemporânea, a valorização desses 

profissionais e o investimento nos cursos de formação poderiam potencializar a educação 

brasileira. No entanto, a realidade que se vê é exatamente oposta, o professor é um 
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profissional pouco valorizado e isso acaba influenciando em todo o contexto educacional, 

bem como na prática destes em sala de aula.  

O professor não é visto como um ser social, mas apenas como mão de obra para 

produzir conhecimento, no entanto, são estes os responsáveis por formar cidadãos críticos, 

numa sociedade com tantas informações, tecnologias e conhecimentos, mas que utiliza essas 

ferramentas de formas, muitas vezes, inadequadas.  

O conhecimento geográfico, construído através do trabalho pedagógico, deve permitir 

que o aluno possa assumir posições diante dos problemas que enfrenta na família, trabalho, 

escola e nas instituições sociais em que participa. Isso só pode ser possibilitado e facilitado 

por profissionais bem preparados, conscientes de sua prática pedagógica e de sua identidade 

docente.  

Somente com a real valorização da educação, sua finalidade e do profissional docente 

é que poderemos atingir avanços significativos nos índices educacionais brasileiros, não 

apenas isso, mas também poderemos construir uma nação de pensadores, produtores de 

conhecimentos, não meros reprodutores, como acontece na maioria das escolas do nosso país. 
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Resumo 

 

Este artigo investiga de um ponto de vista socioespacial os desafios do poder público 

municipal para implantação de quarenta unidades habitacionais pelo programa do Governo 

Federal Minha Casa Minha Vida - 2, no ano de 2013, no município de Borborema, Paraíba. O 

principal objetivo é contribuir para o debate apresentando através do estudo de caso as 

dificuldades e articulações nas implantações das unidades habitacionais e os diversos 

problemas enfrentados pela população no processo de urbanização das pequenas cidades, 

assim como as consequências enfrentadas na malha urbana e na vida dos moradores. Os 

procedimentos metodológicos compreenderam levantamento de dados primários na câmara 

municipal de vereadores, secretaria de desenvolvimento social, observação direta em campo, 

além de dados disponibilizados por órgãos governamentais e de pesquisas. Com os dados 

analisados, pôde-se compreender que as quarentas unidades habitacionais seriam inicialmente 

uma expansão do conjunto Dr. José Amâncio Ramalho. Contudo, com a mudança da gestão 

municipal no ano de 2013, o mesmo foi locado em outro extremo da cidade, em uma zona 

rural que em seguida transformou-se no bairro habitacional Maria de Lourdes Leite. Este 

sofre por diversos problemas urbanos característicos das áreas periféricas, sofrendo pela 

ausência de estudos prévios de expansão, carência de infraestrutura e serviços públicos, 

consequente agravamento dos problemas sociais e ambientais intensificando o processo de 

segregação urbana. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bairro; Socioespacial; Poder público.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Devido à rápida urbanização das cidades e consequentemente o crescimento 

populacional, o fomento dos conjuntos habitacionais incentivados pelo setor público se 

expandiram pelo território nacional, como forma de suprir as necessidades habitacionais. Nas 

cidades brasileiras o poder público tem um papel importante na expansão da malha urbana, na 

criação dos novos bairros e na reprodução dos conjuntos habitacionais sociais financiados 

pelo estado.  

Este artigo investiga de um ponto de vista socioespacial os desafios do poder público 

municipal para implantação de quarenta unidades habitacionais pelo programa do Governo 

Federal Minha Casa Minha Vida – 2 (PMCMV-2), no ano de 2013, no município de 
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Borborema, Paraíba. Município este que possui 5.111 habitantes (IBGE 2010), sendo 73% 

residentes da área urbana e os 27% restante da zona rural.  

O bairro em estudo ilustrado na Figura 01 abaixo, Maria de Lourdes Leite está 

situado na zona leste da cidade, ocupando uma área de 6 hectares. É denominado por alguns 

de seus moradores e visitantes como ―Paraisópolis‖, pois faz uma analogia a um bairro 

periférico de São Paulo, apresentado na teledramaturgia Brasileira no seu ano de fundação. 

 

Figura 01: Localização do Bairro Maria de Lourdes Leite em Borborema - PB 

 

Fonte: Foto do GoogleEarth com data de 2016, adaptado por Heleilton Martins. 

 

O principal objetivo deste trabalho é contribuir para o debate através do estudo de 

caso das dificuldades e articulações nas implantações das unidades habitacionais e os 

diversos problemas enfrentados pela população no processo de urbanização das pequenas 

cidades, assim como as consequências refletidas na malha urbana e na vida dos moradores. 

Para a idealização e execução deste artigo foram realizados levantamentos de dados na 

Câmara Municipal de Vereadores, Secretaria de Desenvolvimento Social, observação direta 

em campo além de dados disponibilizados por órgãos governamentais e de pesquisas. A 

pesquisa bibliográfica e documental foi realizada com autores que tratam das diversas 

problemáticas de urbanização em áreas periféricas tanto no Brasil quanto no cenário 
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internacional, como: segregação sócio espacial, expansão urbana, bairros e o isolamento de 

conjuntos habitacionais.  

Utilizou-se também de materiais desenvolvidos pelas secretarias municipais, IBGE, 

além de artigos científicos, trabalhos de graduação de curso, dissertações e teses. Foram 

realizadas visitas a campo, em diferentes dias da semana e turnos (manhã, tarde e noite), para 

recolhimento de dados físicos e análise comportamental da área. Está análise foi realizada por 

meio de diálogos e fotografias, observando a configuração espacial, conectividade com a 

malha urbana, infraestrutura, meio ambiente e a influência na qualidade de vida. Em seguida 

foram produzidos mapas temáticos, diagramas, quadros que facilitou no estudo de caso.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

O poder público e os conjuntos habitacionais : O surgimento dos novos bairros 

 

 

Historicamente a criação de novos bairros nas cidades vem originando-se dos 

conjuntos habitacionais populares implantados pelo poder público, inclusive do próprio objeto 

de estudo, observou-se que a gestão pública teve um papel importante não só pela formação e 

delimitação dos bairros, mas também na reprodução desses conjuntos habitacionais no tecido 

urbano. 

Maia (2014), apresenta que o governo estimula a periferização da cidade, tentando 

solucionar o déficit habitacional com a construção dos conjuntos habitacionais. Santos(1990) 

confirma, que:  

Tal política, além de não resolver o problema habitacional brasileiro, 

estimulou a expansão das cidades por meio da ocupação de extensas áreas 
rurais descontínuas, para fora dos efetivamente urbanizados, o que, por sua 

vez favoreceu a periferização e a especulação imobiliária nas áreas ―vazias‖. 

(SANTOS, 1993, p.31) 

‗‘O Estado brasileiro por meio da construção de grandes conjuntos habitacionais foi o 

principal agente na produção do espaço urbano de forma espraiada e também dispersa.‘‘ 

(MAIA, 2014). Nabil Bonduki (2008) vai além quando apresenta os erros presentes nos 

conjuntos habitacionais implantados pelo poder público, declarando que: 

Dentre os erros praticados se destaca a opção por grandes conjuntos na periferia das 
cidades, o que gerou verdadeiros bairros dormitórios; a desarticulação entre os 
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projetos habitacionais e a política urbana e o absoluto desprezo pela qualidade do 
projeto, gerando soluções uniformizadas, padronizadas e sem nenhuma preocupação 

com a qualidade da moradia, com a inserção urbana e com o respeito ao meio físico. 

(BONDUKI, 2008, p.74) 

 

Bernadelli (2004) em sua tese aponta que, os conjuntos habitacionais financiados pelo 

governo são uma das formas mais marcantes de produção do espaço, estigmatizados pela 

implantação em áreas extremamente extensas e rápida transformação da paisagem urbana, 

complementa o conceito de que apesar de todo incentivo vindo do poder público nas 

condições residenciais, as dificuldades e carências permanecem na vida de seus moradores. 

Para Sogame (2001) e Freitas (2011) esses conjuntos habitacionais produzidos pelo 

poder público são verdadeiros monumentos da monotonia, padronizados fechados a qualquer 

tipo de exuberância, sem vida e identidade, confirmando a criação de espaços de péssima 

qualidade, que ignora o entorno de cada empreendimento, no que diz respeito ao perfil dos 

moradores e do contexto urbano, apresentando geralmente uma a três tipologias no máximo, 

em repetição nos lotes. 

Como apresentado pelos autores, embora o governo tenha mostrado ações que 

busquem superar a carência habitacional, ao invés de solucionar o problema ele tem agravado 

ainda mais de maneira que reproduz a periferização das cidades. A reprodução das áreas 

periféricas com a implantação dos conjuntos habitacionais induzida pelo poder público é onde 

se instala em sua maioria a classe trabalhadora e menos favorecidos, em moradias precárias e 

ausentes de equipamentos e serviços urbanos, reproduzindo espaços segregados e distantes do 

centro urbano. 

 

 

 

 

O bairro Maria de Lourdes Leite  

 

Ao chegar no Bairro Maria de Lourdes Leite, se tem uma visão comum de áreas 

periféricas nas quais são implantados os conjuntos habitacionais pelo poder, ausentes de 

infraestrutura e serviços públicos, intensificando o processo de segregação na forma de 
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distribuição de equipamentos e ocupação do solo. Esses conjuntos habitacionais, construídos 

pelo poder público, ajuda a alimentar a descontinuidade do espaço urbano distante do centro e 

carentes de serviços. (Moreira Júnior, 2010). Impulsionando a expansão desenfreada de forma 

subdividida, tanto em âmbito social quanto físico-espacial, como apresenta a Figura 02.  

Figura 02: Caracterização do lugar 

 

 

 

Fonte: Heleilton Martins, 2018 

Em busca de melhor compreensão de dados e entendimento das relações 

socioespaciais do surgimento do bairro Maria de Lourdes, foi elaborado de forma 

investigativa na Figura 03, dados cronológicos para implantação das 40 unidades 

habitacionais pelo Programa Minha Casa Minha Vida-2, onde sofreu estas diversas alterações 

no decorrer dos anos de 2012 a 2013. 
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Figura 03: Cronologia da criação do bairro Maria de Lourdes Leite 

 

Fonte: Heleilton Martins, 2019. 

 

No ano de 2012, o prefeito constituinte José Renato Eduardo dos Santos deixou em 

oficio as quadras e lotes onde seriam construídas as moradias populares, inicialmente sendo 

uma ampliação do conjunto habitacional Dr. José Amâncio Ramalho (Ofício nº 87-2012), 

conforme ilustrado na Figura 04 a seguir a justificativa para essa implantação foi que a área se 

beneficiava de uma infraestrutura básica. 
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Figura 04: Área de ampliação do conjunto habitacional Dr. José Amâncio 

 

Fonte: Foto do GoogleEarth com data de 2016, adaptado por Heleilton Martins. 

Com a mudança de governo no ano seguinte (2013), a prefeita do município Maria 

Paula Gomes, declara não ter interesse nas quadras e lotes deixados pelo prefeito anterior. Em 

agosto do mesmo ano, desapropria uma faixa de terra de 60000m² no terreno denominado 

sítio Boa Vista (Lei nº201/2013) e torna a área em zona urbana, para as instalações do 

referido conjunto habitacional, transposição ilustrada pela Figura 04 abaixo.  

 

Figura 04: Transposição das 40 unidades habitacionais  

 

Fonte: Foto do GoogleEarth com data de 2016, adaptado por Heleilton Martins. 
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No mesmo ano, o governo municipal apresentou uma proposta para a área, onde 

seriam implantadas as moradias com equipamentos e serviços urbanos, contudo, o projeto 

apresentado não foi executado. A proposta apresentada estimulou o crescimento horizontal da 

cidade e avançou nas zonas rurais do município. O projeto apresentava algumas vantagens 

como: implantação de equipamentos urbanos, espaços públicos e parque florestal, no entanto 

não respeitava a faixa de 30m de área de preservação permanente exigida pelo Código 

Florestal brasileiro (Lei 12.621/2012) devido à extensa faixa arbustiva presente na área. 

Não seguindo o projeto apresentado e segundo a própria prefeitura municipal sem 

nenhum material de mudança de proposta, as 40 unidades habitacionais foram implantadas em 

uma área equivalente a duas quadras, próximo a principal via de acesso à zona rural. 

A Figura 04 a seguir mostra a disparidade entre o projeto proposto pela nova gestão e 

o que foi executado onde muda totalmente o desenho urbano da área. 

Figura 04: Projeto proposto e o executado ano de 2013 

 

 

 

Fonte: Heleilton Martins, 2019. 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

275 

A expansão e ocupação da área se deu rapidamente no sentido oeste pelas doações de 

terrenos pelo governo municipal entre os anos de 2015 e 2016.  Segundo os dados da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social foram doados 191 lotes para construção de 

habitação de interesse social, como apresenta a figura 05. Tal feito agravou a rapidez da 

transformação da área, além da área sofrer com o impasse jurídico pela maioria dos terrenos 

não estarem regulamentado e as doações seguiram o projeto inicial. 

 

No ano de 2015 a prefeita Maria Paula Gomes tornou a área um novo bairro, 

recebendo o mesmo nome do conjunto habitacional Maria de Lourdes Leite. A figura 06 a 

seguir, mostrar a rapidez da transformação da paisagem que o municipio enfrentam e suas 

consequencias do avanço da zona urbana em áreas rurais e o agravamento dos problemas 

sociais e ambientais, gerando repercursoes negativas no desenho da cidade pela rapida 

transformação da paisagem do municipio originado pela expansão urbana. 

Figura 05: Implantação do conjunto Habitacional e os lotes doados 

 

Fonte: Foto do GoogleEarth com data de 2016, adaptado por Heleilton Martins. 
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Figura 06: Fotos área do ano de 2013 e 2016, que mostra a rapidez da transformação da área 

 

Fonte: Foto do Google Earth com data de 2013 e 2016, adaptado por Heleilton Martins. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para chegar ao objetivo proposto foi necessário conhecer teoricamente diversos temas 

que deram apoio para o conhecimento das problemáticas existentes. As temáticas abordadas 

no artigo tem grande destaque no processo de planejamento urbano, não só nas grandes 

cidades, mas também na reprodução de fenômenos negativos nas pequenas cidades, no que 

tange a criação de novos bairros, a implantação de conjuntos habitacionais em áreas ausentes 

de infraestrutura, distantes da malha urbana, e por consequência a criação de novas áreas 

periféricas que intensifica a segregação urbana.  

A elaboração desse trabalho permitiu investigar a importância do planejamento urbano 

para qualquer área de expansão da cidade, e os reflexos negativos da criação de novos bairros 

periféricos criado a partir da ausência de um estudo prévio, para implantação dos conjuntos 

habitacionais populares, criado pelo governo federal, como é o caso do programa Minha Casa, 

Minha Vida.  

O estudo permitiu compreender que o Bairro Maria de Lourdes Leite repete o olhar 

que se tem de onde são construídos os conjuntos habitacionais pelo poder público, ajudando a 

alimentar a descontinuidade do espaço urbano distante do centro e carentes de serviços. 

Impulsionando a expansão desenfreada de forma subdividida, tanto em âmbito social quanto 
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físico-espacial. Criando na escala urbana espaços monofuncionais, atendendo uma única 

função. 

Há uma consequente produção de repercussões negativas no desenho da cidade pela 

rápida transformação da paisagem do município originado pela expansão urbana. Entretanto, 

este foi visto pelo governo municipal como uma área de desenvolvimento positivo para o 

município e em especial para o recente bairro. 

Com a mudança da gestão municipal no ano de 2013, observou-se a negligência por 

parte do poder público para implantação das 40 unidades habitacionais, na qual seria 

inicialmente uma ampliação do conjunto habitacional já existente Dr. José Amâncio Ramalho, 

ganha outra dimensão avançando em áreas rurais e distante da malha urbana existente. 

Embora com todas as fragilidades que o Conjunto Dr. José Amâncio apresentava, se a 

expansão tivesse acontecido, teria diminuído os efeitos negativos que o bairro criou, onde a 

área se beneficiava de infraestrutura básica, no que diz respeito a saneamento, água e luz, 

além de estar dentro da malha urbana existente, evitaria a expansão e avanço nas zonas rurais 

do município. O que seriam inicialmente implantadas em duas quadras, ganha outra dimensão 

criando espaços vazios, ociosos e uma área rural, porém imprópria para tal finalidade. 

Em comparação ao restante da cidade de Borborema, nota-se o crescimento 

desenfreado no sentido leste da cidade e as consequências enfrentadas pelo poder público. 

Evidenciando a defasagem da política urbana no contexto das cidades pequenas, ausente de 

plano diretor, que impossibilita um estudo prévio de expansão e zoneamento do solo, onde 

seria possível o próprio poder público dominar o controle e desenvolvimento do município. 
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OS LINKAGES DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE SOFTWARES DE 

MARINGÁ – PR 

 

Fernando Camillo Santos CANO
58

 

 

Resumo 

 

A presente pesquisa consistiu em espacializar o Arranjo Produtivo Local (APL) de um 

segmento da indústria de softwares do município de Maringá – PR. Dessa forma, objetivou-se 

analisar os seus linkages e as principais sinergias estabelecidas entre as empresas do ramo de 

tecnologia e o desenvolvimento local. A compreensão do Arranjo Produtivo Local perpassa o 

entendimento das práticas econômicas a partir de uma conjuntura histórica, esta que 

contempla o aprofundamento da técnica, ciência e informação. Em segundo momento, foram 

analisados, também, os círculos de cooperação formados pelos centros de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I) dessas empresas de software. Para tanto, utilizou-se de 

uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa dos atores da tríplice hélice do APL, 

quais sejam: Associações, Empresas e as Universidades. O universo investigado completou-se 

com o levantamento das políticas públicas desenvolvidas pelo município, estado e federação. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que as formas de cooperação indicadas pelos 

respondentes das 4 principais empresas do setor que participaram da pesquisa, contribuem 

para o desenvolvimento local e para o fortalecimento do ramo de tecnologia. Constatou-se 

também que o APL de software vem se desenvolvendo em bases competitivas, sendo cada 

vez mais fortalecidos pela cooperação, inovação e organização de seus agentes.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Arranjo Produtivo Local; Linkages; Cooperação.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Na presente pesquisa realizou-se o estudo de caso da aglomeração produtiva do setor 

de software no município de Maringá-PR. Dessa forma, caracterizou-se o processo de 

formação do seu Arranjo Produtivo Local (APL) dentre suas principais competências e 

potencialidades. Portanto, foram revelados os principais agentes hegemônicos na formação 

desse arranjo espacial e, assim, constatou-se suas sinergias, linkages e networks.   

 A presente pesquisa visa articular a discussão sobre o processo de construção de 
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competências na produção de software em relação à distribuição espacial das atividades 

econômicas do setor tecnológico na cidade de Maringá. Para isso foi realizado o recorte 

espacial de uma área especifica do noroeste do Paraná, que abrange os agentes hegemônicos 

representados pela Tríplice Hélice desse Arranjo Produtivo, quais sejam: o governo, a 

iniciativa privada e as academias. 

O município de Maringá está localizado no noroeste do estado paranaense, pertencente 

à microrregião geográfica (MRG) de Maringá (Figura 1), composta pelos municípios de 

Maringá, Mandaguari, Marialva, Paiçandu e Sarandi. Sua área corresponde a 487,93 

quilômetros quadrados e encontra-se à uma distância de 423,6 quilômetros da capital do 

Estado (IPARDES, 2006). A população segundo o Censo (2010) constitui-se de 357.077 

habitantes.  

 

Figura 1: Microrregião geográfica de Maringá localizada à noroeste do estado de Paraná. 

 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 
   

 No estado do Paraná, Maringá é a terceira principal cidade econômica e um dos 

principais polos econômicos da Região Sul.  Desse modo, cabe destacar seu 

posicionamento geográfico privilegiado onde encontra-se o Anel de Integração do estado do 

Paraná, com acesso estratégico às rodovias federais BR-376 e BR-369, e outras rodovias 

estaduais que interligam em suas redes o sul de seu estado.      

  A relevância da ciência e as práticas tecnológicas na sociedade contemporânea 

presente no Arranjo Produtivo Local de software em Maringá são consideradas fatores 
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indispensáveis na competição entre os agentes hegemônicos e desenvolvimento das 

economias globais. O resultado é o estabelecimento de novos produtos, modelos e 

organizações pela mobilização do conhecimento, em diferentes canais de aprimoramento e 

transformação do espaço.           Urge 

destacar que as relações interempresariais, entre empresas e setores ou ainda seus linkages são 

responsáveis por criar condições estruturais adequadas para o incremento da competitividade 

de todos os agentes envolvidos, na relação entre fornecedores e clientes. Portanto, o 

conhecimento, a informação e o aprendizado tornam-se ativos fundamentais para a 

competitividade nos territórios, possibilitando a reprodução dos Arranjos Produtivos Locais.  

 

OBJETIVOS 

 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral compreender o Arranjo Produtivo Local do 

setor de software no município de Maringá-PR, visando explicar, as implicações espaciais 

decorrentes das sinergias e das linkages nesse ramo produtivo. Considerando a Pesquisa e o 

Desenvolvimento (P&D) e as diversas formas de conhecimento que perpassam o espaço 

geográfico, os objetivos específicos consistiram em analisar: 

1. A importância da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) nas relações 

estabelecidas pelos linkages; 

2. Os condicionantes formadores do Arranjo Produtivo Local do setor de software de 

Maringá; 

3. Os principais agentes hegemônicos constituintes no Arranjo Produtivo Local de 

software em Maringá e suas networks.  

 

METODOLOGIA 

 

 

A presente pesquisa foi fundamentada em Santos (1996) que destaca a importância da 

forma-conteúdo e como essa relação influência dialeticamente no espaço. É necessário 

compreender as múltiplas avaliações entre espaço e tempo e entre as diferentes escalas 

espaciais; bem como os processos que engendram profundas transformações nos processos 
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produtivos, como o Arranjo Produtivo Local incidindo no desenvolvimento territorial e 

econômico de Maringá.  

A pesquisa consistiu em identificar os linkages realizados pelos agentes hegemônicos 

presentes no Arranjo Produtivo Local de software do município de Maringá. Dessa forma, foi 

realizada a revisão bibliográfica de caráter mais teórico como passo inicial e fundamental da 

presente pesquisa, em que, obteve-se uma contribuição teórico-conceitual a cerca dos 

Arranjos Produtivos Locais e suas implicações espaciais.      

 Posteriormente, foram realizados questionários destacando a importância de manter 

relações interempresariais, seja ela tangível ou intangível, com outros agentes ou atores 

presentes no APL de software de Maringá.  Assim sendo, os questionários foram aplicados 

junto às principais empresas desse ramo tecnológico do noroeste paranaense, quais sejam: 

B5S Software; IG Tech Sistemas; Benner Solution e a Decis Consultoria. Cabe destacar que 

tais empresas foram selecionadas previamente de acordo com sua participação na APL e 

importância na econômica local com o objetivo de compreender suas, sinergias, linkages e 

networks.  

Após a aplicação do questionário e a realização de visitas técnicas aos 

estabelecimentos empresariais foram realizadas entrevistas junto ao Órgão Público  

responsável pelo setor, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM); e 

ainda, foi aplicado um questionário à associação que regulamenta o setor de ciência, 

tecnologia e inovação do município, a Associação Software by Maringá.  

Os dados coletados foram analisados, tabulados e espacializados utilizando o software 

ArcGIS 10.5, que permitiu  evidenciar os Arranjos Produtivos Locais de software, suas 

networks e as estratégias empresariais empregadas. Os resultados da pesquisa foram 

sistematizados em um relatório final.  

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A compreensão do Arranjo Produtivo Local perpassa o entendimento das práticas 

econômicas a partir de uma conjuntura histórica. O período referido compreende os avanços 

da ciência e tecnologia a partir de 1970. Destaca-se o aprofundamento das políticas 
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neoliberais e a divisão territorial do trabalho, esta que assume uma atividade produtiva como 

primária e fundamental; e reestrutura a relação da tríade: espaço, capital e trabalho.  

As práticas econômicas, em cada conjuntura histórica, compreendem o 

conjunto de ações sociais que tenham por finalidade a produção, a 

distribuição e o consumo de meios materiais (valores de uso-valores de 
troca). Sua realização implica a utilização de meio materiais – a tecnologia e 

os objetos de trabalho-, assim como estabelecimento de relações entre os 

homens que participam coletivamente de tais processos. (BARRIOS, 1986, 
p.3). 

 

As práticas desenvolvidas no interior da divisão territorial do trabalho repartem as 

regiões em lógicas industriais singulares. De acordo com Santos e Silveira (2011, p.143) a 

especificidade territorial evidencia apenas uma visão estática do espaço. Todavia, faz-se 

necessário captar o movimento do espaço para realizar a análise do Arranjo Produtivo Local 

de software em Maringá. 
 

O movimento proposto integra condicionantes responsáveis para que as empresas se 

instalem em determinados locais. Dessa forma, a instalação de uma empresa condiz aos 

recursos existentes no local, quais sejam: incentivos fiscais, a baixa especulação imobiliária, a 

oferta de mão de obra especializada, universidades, incubadoras tecnológicas e a 

disponibilidade de matéria-prima. 

A logística permite analisar as condições materiais e o ordenamento dos fluxos que 

perpassam uma APL. Segundo Lastres e Cassiolato (2003) os Arranjos Produtivos Locais são 

aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com uma atividade 

econômica principal, que mantêm entre si vínculos tangíveis e/ou intangíveis.    

 A conexão entre as diversas instâncias da produção é solucionada com o 

estabelecimento de redes. O estabelecimento de redes enquadra duas matrizes principais, 

quais sejam: a primeira pela realidade material de uma infraestrutura capaz de transmitir o 

transporte de matéria, de energia ou de informação; e a segunda alicerçada pela social e 

política, bem como pessoas, mensagens e valores. As redes permitem comunicações e trocas 

permanentes, rápidas entre os atores e os mandatários da ação. 

As redes produtivas estão intrinsecamente associadas aos linkages, principalmente no 

que concerne à ligação entre diversos pontos e nós no espaço. Dessa forma, o movimento que 

perpassa o entendimento dos conceitos permite a circulação de fluxos materiais e imateriais, 
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tangíveis ou intangíveis, ao modo que o conjunto de atividades no espaço se dinamizam. A 

presença e a distribuição de redes pelo território proporcionam movimento à produção e, 

ainda, evidencia a forma desigual de como o território é apropriado. 

Com o aprofundamento das técnicas e da informação, surge o meio técnico cientifico 

informacional (Santos, 1997) com a modificação acelerada, a velocidade, a incorporação 

sempre crescente de novos capitais fixos ao território e dispersão das técnicas de comunicação 

e informação. Dessa forma, caracterizam-se pela instantaneidade dos momentos e dos lugares, 

universalidade e unicidade das técnicas. A inovação e o trabalho intensivo em conhecimento 

passam a ser primordiais, a partir de formas de produção descentralizada e flexível, cada vez 

mais difundido de tecnologias da informação, quais sejam: computadores, 

microprocessadores, softwares, aplicativos.  

O conhecimento, a informação e o aprendizado tornam-se ativos fundamentais para a 

competitividade nos territórios, possibilitando a reprodução dos circuitos espaciais de 

produção e círculos de cooperação. De acordo com Storper (1997), os principais atores da 

nova economia baseada em redes são corporações multinacionais e instituições financeiras. 

Dessa forma, a expansão de fluxos materiais e imateriais, com capitais ativos reais e 

financeiros evidencia o cenário globalizado, de aprofundamento das técnicas, conhecimento e 

da inovação.  

De acordo com Castells (1999) a sociedade passa a se organizar através de trocas e 

sinergias de informações, capital, ordens, tecnologia, interação organizacional e de símbolos. 

Assim sendo, os circuitos espaciais de produção e os seus círculos de cooperação atingem a 

forma espacial pelos espaços de fluxos, conectando os lugares chaves que possuem atividades 

estrategicamente importantes e geradoras de valor. 

De acordo Lastres e Albagli (1999) e Erber (2008) um ambiente organizacional 

necessita demonstrar pelas empresas atuantes, formas conjuntas de cooperação para tornarem-

se competitivas no mercado. Dessa forma, modelos organizacionais baseados na associação, 

cooperação e nas relações interempresariais estão presentes, cada vez mais, no espaço 

geográfico.  

Porter (1989) menciona a importância do agrupamento de empresas (clustering) e do 

posicionamento espacial na busca pela competitividade.  A aglomeração produtiva localizada 
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em Maringá é tratada intrinsecamente, ao conceito de competitividade. Logo, as formas 

organizacionais de clusters, arranjos produtivos locais (APLs) e indicações geográficas (IGs) 

utilizam o espaço para realizar trocas materiais e imateriais.  

Cabe destacar que a densidade de informação e conhecimento do território acarreta em 

uma seletividade espacial por parte das empresas e do capital. De acordo com Santos (1999, 

p. 194) as porções territoriais dotadas de informação competem vantajosamente com as que 

deles não dispõe, chamadas de territórios opacos. E complementa afirmando que se estabelece 

uma categoria de análise pertinente: aqueles territórios que acumulam densidades técnicas e 

informacionais e, portanto, se tornam mais aptos a atrair atividades econômicas, capitais, 

tecnologia e organização. 

Urge caracterizar o conceito de linkages. Segundo Selingardi-Sampaio (2009, p.59) 

pode-se situar tal noção em um amplo espectro de inter-relações entre empresas, entre estas e 

outros setores da economia, e entre as primeiras e o ambiente de inserção. Dessa forma, as 

linkages são delimitadas pelas trocas e sinergias estabelecidas a partir de um gênero 

industrial, podendo ser classificada em linkages materiais (de bens, pessoas e capital) e 

linkages imateriais (de informação, ideais e ordens). 

Os linkages significam: i) Relações materiais anteriores (backward 
linkages), que uma fábrica estabelece com os fornecedores de: ia) matérias-

primas, em bruto ou processadas; ib) peças componentes e partes produzidas 

de seu produto final; ic) máquinas e equipamentos que possibilitam sua 
produção. ii) Relações materiais posteriores (forwards linkages), que uma 

fábrica estabelece com: iia) outras indústrias, para as quais seus produtos 

e/ou serviços representam matéria-prima industrial, e/ou parte integrante dos 

produtos destas (demanda industrial intermediária); iib) outras indústrias que 
compram seus produtos finais (demanda final); iic) outros setores da 

economia, como a agricultura. (SELINGARDI-SAMPAIO, 2009, p.59)  

 

Os linkages podem ser efetivados por meio da subcontratação, entretanto, esse tipo de 

relação produtiva e de trabalho pode ser classificado, também em outros 2 tipos de relações 

interindustriais, quais sejam: linkage produtivo lateral e linkage não-laterais. O linkage 

produtivo lateral se estabelece pela utilização de subcontratados que prestam serviços para 

uma fábrica, enquanto os linkages não-laterais são as relações interempresariais com os 

fornecedores do setor de serviço, tais como: agências de publicidade e propaganda, 

representantes comerciais, consultores técnicos.                       
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RESULTADOS        

 

No município de Maringá, a importância da produção de software decorre não apenas 

do seu papel como instrumento que viabiliza a incorporação do conhecimento em produtos, 

serviços e sistemas, mas também em função da sua importância para a difusão de tecnologias 

de informação e telecomunicação entre organizações, instituições e a população em geral.

 No Paraná pode ser observada a existência de agentes regionais relacionados ao ramo de 

software, que são eles: Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS), localizado em 

Curitiba; Associação do Desenvolvimento Tecnológico de Londrina (ADETEC); Incubadora 

Tecnológica da Universidade Estadual de Londrina (INTUEL-GENORP); Incubadora 

Tecnológica de Maringá (INFOMAR-UEM) e o Tecnopolo e Núcleo de Tecnologia da 

Informação de Pato Branco.  

Os constituintes do APL de software de Maringá podem ser classificados a partir de sua 

tríplice hélice, quais sejam: a iniciativa privada (empresas, startups e associações 

regulamentadoras), a academia (incubadoras e universidades) e o Estado (Conselho de 

Desenvolvimento Regional e as esferas: municipais, estaduais e federais). Portanto, seu 

aglomerado produtivo compõem 205 empresas, 9 universidades, 7 startups, a incubadora 

tecnológica e associação reguladora. Concomitantemente aos linkages estabelecidos por esse 

círculo de cooperação atuam as relações governamentais do Conselho Regional Econômico de 

Maringá e as esferas do Estado a Prefeitura de Maringá, Estado do Paraná. 

O setor de software de Maringá destaca-se pelas relações entre as empresas, entre elas e 

a Incubadora Tecnológica de Maringá e entre a Universidade Estadual de Maringá, principais 

centros de conhecimento e tecnologia (C&T) e Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(PD&I). Outras instituições possuem linkages com as empresas do APL de software, que são 

elas: SEBRAE, SENAI e o IEL.   

O setor de software do município de Maringá iniciou suas atividades embrionárias em 

1974, quando foi criado o curso técnico de nível superior em processamento de dados 
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(CTNSPD) da Universidade Estadual do Paraná. A partir do Projeto 19 do Ministério da 

Educação e Cultura, e do apoio do Departamento de Assuntos Universitários (MEC/DAU) 

surgiu o CTNSPD, que após alguns anos, seria substituído pelo curso de Ciência da 

Computação.   

A partir de uma edital do CNPq, em 1997, foi instaurado um centro de tecnologia para 

avanços em software e hardware, chamado Softex Genesis de Maringá (CSG InfoMar). Com 

os avanços desse projeto, outras entidades iniciaram suas atividades no ramo de software, 

surgindo em 2000,  aIncubadora Tecnológica de Maringá. No ano de 2002, a Universidade 

Estadual de Maringá implantou o Programa de Mestrado em Ciência da Computação e outras 

universidades iniciaram suas atividades no município, como o Centro Universitário de 

Maringá (CESUMAR). Portanto, ao longo desses 45 anos (1974-2019) foi formada em 

Maringá uma rede de capacitação de mão de obra para fortalecer o setor tecnológico.  

Atualmente, o APL de software possui 6 grandes multinacionais, respectivamente: a 

Benner Solution, DB1 Global Software, TecnoSpeed, B5S Software; IG Tech Sistemas e a 

Decis Consultoria. Desse modo, as empresas incidem grandes fluxos materiais e imateriais no 

território, a partir da prestação de serviços e soluções digitais para algumas instituições 

privadas, quais sejam: Vivo Telefônica, Mapfre, Santander, Porto Seguro e a Infraero. 

 Dentre as principais empresas do setor, foram selecionadas 4 (B5S Software; IG Tech 

Sistemas; Benner Solution e a Decis Consultoria) para elucidar a presente pesquisa. A partir 

das atividades econômicas exercidas por essas empresas do APL, os principais métodos de 

produção foram: fabricação de software em linha de produção (52%), processo verticalizado 

(13%), fluxogramas (7%), processo simultâneo (7%), processo básico (7%), análise, 

programação e testes (7%) e elaboração completa (7%).  

Outro aspecto analisado, dentre as empresas selecionadas na pesquisa, destaca-se o 

contato direto com os clientes como melhor forma de comercialização de seus produtos. 

Dadas a especificidade de seus produtos e a necessidade de acompanhamento perene, as 

principais formas de comercialização apontadas, com relação ao total da receita, foram às 

seguintes: venda direta (50%); indicações (27%); site de Internet (10%); divulgação indoor 

(5%); mecanismos de busca (5%) e telemarketing (3%). 

O Arranjo Produtivo Local de software de Maringá se consolidou no mercado, 

principalmente, pela aquisição de modelos de qualidade. Portanto, as empresas constituintes 
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do setor possuem duas certificações, CMMI e o MPS-BR. O CMMI (Modelo de Integração 

de Capacitação de Maturidade) é um modelo de referência que auxilia com medidas 

específicas empresas do setor de tecnologia a alcançar o desenvolvimento e manutenção de 

seus produtos. O MPS-Br serve como um selo que indica o nível de maturidade da 

empresa em relação às práticas relacionadas ao desenvolvimento de software.  

  A prática adquirida pelo MPS-Br analisa os processos fundamentais (aquisição, 

gerência de requisitos, desenvolvimento de requisitos, solução técnica, integração do produto, 

instalação do produto, liberação do produto), processos organizacionais (gerência de projeto, 

adaptação do processo para gerência de projeto, análise de decisão e resolução, gerência de 

riscos, avaliação e melhoria do processo organizacional) e os processos de apoio (garantia de 

qualidade, gerência de configuração, validação, medição, verificação, treinamento). 

  Os padrões de qualidade adquiridos pelas empresas mantêm um mercado consumidor 

seleto e específico. Segundo a Decis Soluções (2015) os pequenos e médios empresários não 

visam adquirir a certificação, pois não há melhoria significativa em sua gestão ou software, 

apenas como recurso de publicar e expandir seu produto no mercado.  

A Associação Software by Maringá possui um papel aditivo na organização das 

empresas no setor de tecnologia da região. O objetivo da Associação é buscar a melhoria e o 

desenvolvimento das empresas através da promoção de estudos, pesquisas, divulgação de 

informações e conhecimentos técnico-científicos. Portanto, a tendência no setor é que se 

estabeleçam mais relações interempresariais com centros de pesquisa e tecnologia, institutos e 

universidades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O município de Maringá manifesta-se como celeiro efervescente de tecnologia. De 

acordo com ascensão dos seus agentes hegemônicos (tríplice hélice) ao longo das ultimas 

décadas, consolida-se uma economia que transcende os fluxos locais. Os fluxos que derivam 

suas empresas compreendem uma organização única que mediam a Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Essa organização é realizada principalmente pela 

parceria da iniciativa privada, associação Software by Maringá e a gestão pública.  
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O fortalecimento da parceria público-privada, entre as empresas e as Universidades do 

setor, seria um passo importante no futuro para concretizar os linkages do Arranjo Produtivo 

Local de software de Maringá. Os condicionantes formadores para aglomeração de empresas 

no APL estão associados a alguns fatores, dentre os quais, pode ser destacado: mão de obra 

qualificada, sistema logístico capacitado e cooperação entre os agentes do setor.  

 Enfim, considerando os poucos trabalhos existentes sobre os Arranjos Produtivos 

Locais de software, procurou-se com a presente investigação científica contribuir para o 

avanço teórico e empírico dessa relevante atividade econômica contemporânea e subsidiar 

novos trabalhos científicos a cerca da ciência, tecnologia e a Quarta Revolução Industrial. 
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O turismo é um elemento modificador da paisagem e é uma atividade 

que vem crescendo progressivamente nas últimas décadas. Pensar o 

turismo em todas as suas vertentes, fez com que a cultura se tornasse 

um importante aspecto nessa atividade. Sendo assim, o objetivo do 

grupo de trabalho é abordar as perspectivas de turismo e cultura em 

comunidades que trabalham a sua base local. A ideia é atrair trabalhos 

que discutam temas relevantes ao turismo e a cultura, relacionados 

com as linhas de pesquisa de Geografia do Turismo e Geografia 

Cultural. 
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Resumo 

 

O trabalho possui como objetivo principal analisar a história popular ―A lenda da Pedra da 

Moça. ‖ Tal lenda conta a história de uma moça que vive ―encantada‖ em um paredão de 

rochas na margem de um rio, localizado no Engenho Belo Monte, Alagoa Grande/PB. Tendo 

em vista que culturas pertencentes as deferentes sociedades, podem dizer muito de sua 

História e se manifestar de diversas formas: através de seu conhecimento, e de muitas 

histórias de cunho local contadas geração após geração. Esta pesquisa traz a lenda como 

exemplo de valorização da cultura e memória locais, essa lenda é uma forma que encontramos 

de resgatar e preservar a cultura popular dessa região. Para desenvolvimento da pesquisa, 

contamos com principal contribuinte a senhora Maria das Dores Moreira das Neves Silva, 

antiga moradora residente no sítio Agrovila Ribeiro Novo, Alagoinha/PB, comunidade perto 

do local que está localizada a tal pedra que faz referência a lenda. E como principal recurso 

metodológico para o estudo, utilizamos a história oral.  
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A cultura popular, estabelece-se como uma forma de valorização da cultura local. De 

um modo que resiste ao longo do tempo, através das tradições populares dos povos que não 

deixam as suas raízes morrer. Filipak (2007) destaca que cultura popular ―é uma consequência 

de atividades do cotidiano humano contida na maneira de falar, agir, pensar‘‘, é parte 

constituinte de um povo, é uma forma de identidade cultural. Apesar das inovações 

tecnológicas, no Brasil as manifestações culturais estão bastantes presentes no calendário, nas 

rotas de turismo pelo país, como um forte exemplo disso temos o nosso folclore. 

Simonsen (1987) apud Fonseca e Oliveira Neto (2015, p. 260) ressaltam que as histórias 

e lendas conhecidas estão inclusas em gêneros narrativos populares ―narram sobre divindades, 

muitas vezes convivendo com seres humanos, príncipes e princesas encantadas, santos e 

outros seres sobrenaturais, apresentando uma lição moral são classificadas como lendas. Essa 

afirmativa vai de encontro ao que nossa pesquisa está apresentando. 

Com base nesse processo de valorização cultural, restringimos nossa pesquisa as zonas 

rurais do município de Alagoinha/PB e Alagoa Grande/PB, especificamente na comunidade 

rural Agrovila Ribeiro Novo, Alagoinha/PB e Engenho Belo Monte, Alagoa Grande/PB. Por 

serem localidades próximas ao nosso objeto de pesquisa, é a delimitação da nossa pesquisa, 

ressaltando a influência que uma tem sobre a outra no passado.  

E com base nessa perspectiva que une o antigo e o moderno. Podemos ver como a 

avançada modernização dos meios tecnológicos, que contribuem para o ―esquecimento‘‘ das 

histórias populares. As memórias precisam ser preservadas como uma maneira de transmiti-

las aos futuros interessados, pois atualmente em alguns segundos em frente a um objeto 

tecnológico com acesso à internet recebemos milhares de informações, as quais 

compartilhamos sem julgar as contribuições que a mesma pode nos fornece.  Sendo cada vez 

mais raras pessoas que passam horas escutando os mais velhos contarem aquilo que sabem, 

sobre a cultura de um determinado local. 

 Diante dessa prerrogativa de como a forma de se obter informações e o saber sobre 

determinadas coisas mudou. O artigo tem o objetivo de contribuir com a preservação da 

memória local, falando sobre a importância da cultura popular nas comunidades rurais, 

sobretudo no local pesquisado a comunidade rural Agrovila Ribeiro Novo. Para 
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procedimentos metodológicos utilizamos a história oral para exemplificar a ― A Lenda da 

Pedra da Moça‘‘ através da fala da contribuinte na nossa pesquisa.  

 

 

 

 

AS HISTORIAS DO MAIS VELHOS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A CULTURA 

POPULAR 

 

 

Quando falamos sobre lendas e histórias que o povo conta nos vem à mente 

primeiramente as pessoas que mais sabem essas histórias no caso ―os mais velhos‖. Ao 

pararmos um pouco para escutar uma pessoa sábia contar suas histórias não nos damos conta 

da importância que isso possui na preservação da cultura de um determinado lugar conforme 

veremos na fala da autora a seguir ela define os velhos como uma fonte. ―Porque são a fonte 

de onde jorra a essência da cultura, ponto onde o passado se conserva e o presente se prepara, 

pois, como escrevera Benjamin, só perde o sentido aquilo que no presente não é percebido 

como visado pelo passado. ‖ (CHAUI, 1979, p. 17). É importante que as pessoas parem e 

escutem aqueles que já viveram um pouco mais e percebam aquilo que eles podem nos trazer 

de bom. 

Em muitos lugares onde não existem registros documentais físicos que contem sua 

história. Acaba sendo a história oral as principais fontes que levam as histórias que perpassam 

gerações a cerca de uma determinada comunidade ou do que está ao seu redor como as lendas 

e etc. e isso é muito frequente em comunidades rurais pois geralmente que sabe a história do 

lugar são os primeiros moradores. Eles sabem todo o processo pelo qual determinado lugar 

passou para que seja o que é atualmente. Eles percebem as mudanças ao longo de sua vida dos 

lugares e pessoas. Inclusive a maneira de se viver hoje, rotineira acelerada onde não paramos 

por muito tempo para ouvir o outro. 

O velho, ao narrar a sua história, proporciona aqueles que o escutam a 

compreensão da dinâmica social, à medida que quando conta sua própria 
história, fala da história de toda comunidade. Contudo, o ritmo acelerado da 

atualidade não permite um ponto de parada onde o velho se faça escutar. 

Pelo contrário, assim como os objetos são descartados quando se entende 
que se tornaram obsoletos, a pessoa humana, especialmente os idosos 
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tornam-se demasiadamente desvalorizados, perdendo cada vez mais o seu 
espaço no contexto social. .(ROSA, 2014, p.8). 

 

Vivemos em uma sociedade onde está atualizado é o principal, não paramos mais para 

escutar histórias as distrações estão cada vez mais automatizadas, e isso acaba tirando do 

contador há histórias, do narrador a sua principal função na sociedade e os idosos como 

principais narradores acabam sendo esquecidos juntos com seus saberes. Com relação a 

história local Rech e Bortoletto destacam que:   ―A importância para uma comunidade, que 

seus integrantes saibam a história local – características, costumes, cultura – é imprescindível 

para despertar um sentimento de continuidade [...]‖ ( Rech ; Bortoletto, ANO, p. 4746). E 

muito importante resgatar as raízes e saber a história do lugar onde vivemos isso revela 

melhor nossa existência e nos mostra muitas explicações da nossa realidade valorizando 

aquilo que temos. 

Não foi à toa que escolhemos a contribuinte de nossa pesquisa, pois ela é a pessoa que 

além de saber mais sobre a lenda possui toda uma carga de conhecimento local por morar na 

região desde pequena. E é muito interessante para a comunidade que esses conhecimentos 

sejam disseminados e alcancem as novas gerações. 

 

A HISTÓRIA ORAL CONTANDO AS MEMORIAS DA CULTURA 

 

O ser humano ao longo de sua existência, é um assíduo contador de histórias, sejam elas 

para explicar as coisas ou para simplesmente divertir, as mesmas transmitem um rico acervo 

que alimenta diferentes manifestações culturais existentes no mundo. Através das narrações 

cotidianas muita coisa é transmitida desde histórias de um povo, até histórias infantis, 

narrativas que perpassam diferentes classes sociais e distintas culturas. 

Os bens culturais, imateriais, trazemos desde os primórdios da nossa 

civilização, passando de geração em geração, a princípio pela tradição oral. 

As histórias eram contadas ao redor do fogo, como forma de divertimento, 
conversava-se, contavam-se casos, tendo a participação tanto de adultos 

quanto de jovens e crianças. (FLIPAK, p 5.)  

 

Desde antigamente que a arte de contar histórias é disseminada, é uma memória que é 

transmitida de geração em geração. O modo oral de contar as histórias, é a forma que mais 

propaga da cultura popular. Filipak (2007) afirma que a história oral, advém de características 
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advindas desde antigamente, e como resultado dela temos os bens culturais e imateriais.  E 

para a proliferação dessas, a autor esclarece que: Longe de suas casas, os viajantes relatavam 

e sempre repetiam suas aventuras para que não esquecessem suas tradições e sua língua. E 

assim foi e, graças a estudiosos da área, conseguimos resgatar e eternizar essas manifestações 

sociais e culturais. (FILIPAK, 2007, p.5).  

Os maiores contadores de Histórias sempre foram os viajantes, pois eles viam muitas 

coisas e ao chegar de suas viagens sempre tinham muitas histórias para contar e assim passar 

suas experiências sendo então feito uso da história oral que segundo Freitas 2006: ―História 

Oral é um método de pesquisa que utiliza a técnica da entrevista e outros procedimentos 

articulados entre si, no registro de narrativas da experiência humana. ‖. (FREITAS, 2006, 

p.05).  

A história oral é uma forma de cultuar e disseminar costumes, a resistência de uma 

determinada cultura. No século XXI, ainda se veem pessoas que continuam com essa tradição 

antiga. Fonseca e Oliveira Neto (2015, p. 269) pondera que ―o caráter moral presente nas 

narrativas orais faz do contador de estórias uma pessoa investida de autoridade, possuidora de 

uma experiência de vida que necessita ser repassada para as gerações mais jovens como fonte 

de sabedoria‘‘.  

Dado tal fato a população local, coloca como atributo ao contador de história, uma 

autoridade que sempre terá atenção de todos, inclusive dos jovens que são tão ligados aos 

meios tecnológicos, mas eles veem que para sabem que muitas das vezes essas histórias não 

são encontradas nos meios digitais. Dada a essa afirmativa, Fonseca e Oliveira Neto (2015) 

salientam sua importância: 

A contação oral resulta dessa interação social baseada no poder simbólico 

que a comunidade narrativa lhe atribui. E as narrativas orais são uma 
experiência social que possibilita, apesar da mecanização do cotidiano, um 

reencontro do homem com ele próprio, com o sagrado, com o seu passado 

mais distante, sendo um signo cultural que determina comportamentos e 

formas de organização social baseados na sabedoria repassada pelos 
antepassados desde as mais antigas tradições. (FONSECA; OLIVEIRA 

NETO, 2015, p. 269). 

 

Ainda sobre essa visão do reconhecimento de homem enquanto ser cultural. Sob a visão 

de Filipak (2007, p.5) corrobora que ‘‘todas as atividades concernentes ao resgate de nossa 

identidade cultural são fundamentais para que possamos conservar nossa história‘‘. Com 
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apoio dessa afirmativa fica evidenciado que identidade cultural de uma sociedade é dada por 

todas as formas de valorizar e preservar todos os traços culturais que contribuem para 

identificar tal povo. 

E devido a vasta extensão territorial no Brasil o que há de melhor, há várias formas de 

se manifestar culturalmente. E devido a manifestação de várias culturas no Brasil, a 

miscigenação delas, só enriquece ainda mais as nossas festividades. E uma das formas de 

manifestação cultural é preservar as memórias sobre as culturas locais. E dada a essa 

integração de oralidade, atribuímos essa metodologia a nossa pesquisa. Usada como elo da 

história oral a preservação da memória local. Essa metodologia se perpassa através dos anos, 

é uma forma segura de preservar a nossa cultura popular.  

A tradução oral fortemente ligada a cultura local se manifestando através de histórias 

familiares e até de lendas. ― Mitos, lendas e histórias orais são justamente formas discursivas 

de revelar as diferentes culturas. Ao levantarmos essa questão, temos sempre em mente a 

diversidade da condição humana em sua existência, a partir dos sentidos que uma realidade 

cultural constrói para aqueles que a vivem‖ (COELHO, 2003, p. 3). Diferentes lugares várias 

histórias, por ser um pais dono de uma grande extensão terra dividido em regiões acaba por 

ter diferentes lendas ligadas a cada realidade. 

 

A LENDA DA PEDRA DA MOÇA E A SUA INFLUÊNCIA NA CULTURA LOCAL 

 

Antigamente a tradição que muitos moradores tinham em sítios, principalmente os mais 

velhos era o de se reunirem em frente as suas casas e ficarem conversando ‗‘jogando conversa 

fora‘‘ e essas conversações sempre vinham como uma maneira de se lembrar e repassar os 

acontecimentos do passado. Com o advento tecnológico essa tradição foi quase que 

esquecida. Telefones celulares, televisão e outros e os novos passatempos, são há algum 

tempo uma distração predominante. Mas ainda, mesmo que não seja cotidianamente, se vê 

pequenas rodas de conversa como no passado. 

As rodas de conversa no sítio são uma tradição de se sentar no alpendre da casa e 

detalhar acontecimentos passados. Nessas conversas sempre eram relatados fatos curiosos que 

aconteciam na região, ou em outros locais. Logo após o jantar, que era assim que o sol se 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

298 

escondia, eles sempre se reuniam na frente de casa e sob a luz de um candeeiro ficavam por 

volta das sete, oito horas escutando os que os mais velhos tinham para contar. E assim foi 

semeando várias histórias que conhecemos até hoje. 

 E em uma dessas conversas com as outras pessoas o nosso interesse por essa lenda veio 

a se fortalecer. E foi através da narrativa dos moradores mais antigos sobretudo de nossa 

entrevistada, que surgiu esse interesse em entender melhor sobre a história da Pedra da Moça, 

pois além de ser algo que está ―na boca do povo‖ a lenda faz referência a um local bastante 

próximo de onde moramos. Com o propósito de entender e esclarecer mais sobre a lenda 

realizamos uma entrevista aprofundada com Maria das Dores Moreira das Neves Silva (Dona 

Dorinha) que é a principal contribuinte de nossa pesquisa a seguir vejamos uma foto dela 

tirada em frente a Capela de Nossa Senhora Aparecida, na comunidade rural Agrovila Ribeiro 

Novo, Alagoinha/PB.  

 

Sobre a nossa personagem principal e contribuinte para a metodologia da pesquisa, ela é 

natural município da Serra da Raiz/PB, nasceu no ano de 1950, mudou-se logo cedo com sua 

família para a zona rural de Alagoa Grande/PB. A mesma tem sessenta e nove anos de idade, 

um pouco avançada, carrega muitas histórias em sua bagagem. Viúva e mãe de oito filhos, 

sendo quatro vivos, ela se casou muito nova, apenas com treze de anos de idade. A mesma era 

residente no Engenho Balancinho, e no ano de 1984, mudou-se com a sua família para a 

Agrovila Ribeiro Novo. 

Imagem 01: Dona Dorinha 

 

Fonte: Diniz, Jailma de Araujo, outubro de 

2018. 
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Desde muito cedo, escutava histórias dos mais velhos e sempre costuma repassa-las em 

rodas de conversa. Ela nos contou que essas histórias lhe foram passadas logo cedo, pelos 

mais velhos. Sempre atenta aos que mais velhos tinham a contar. Hoje é a velha senhora quem 

ainda prende atenção de quem se interessa nas histórias do passado. Em relação a história da 

Lenda da Pedra da Moça, sempre escutamos com relação a essa lenda. Dona Dorinha nos 

declarou que desde cedo escutou sobre tal enredo. E sempre repassou essas narrativas aos que 

estavam interessados em saber.  

Indagamos a entrevistada Dona Dorinha sobre a história em questão ela respondeu que: 

“Ah essa história é antiga. Aí há muitos anos desde criança eu ouvia falar dessa pedra da 

moça, meu tio morava bem pertinho, a gente ia pra lá desde pequeno, mas ninguém viu mal 

assombro não, eu nunca vi nada”. Ela nos explicou mais detalhadamente sobre o que sabe 

sobre como se deu essa história da Lenda da Pedra da Moça, a entrevistada contou que:  

-Era uma moça né, ela tava noiva, tava pra casar com um rapaz. Ai 

os pais não queriam, pois ele era pobre e os pais não queriam. Ai ela 

né, passou uns tempos né, aí depois os depois o pai acabou o 

casamento, aí ela entrou em uma depressão. Depressão foi essa que 

ela se encantou ali, não tinha pedra ali antes, aí ela encantou-se e 

não sei dizer direito se tinha antes ou não.  

A entrevistada e que já até tentaram descobrir o segredo, mas devido as tentativas 

frustradas desistiram de tentar estudar o fato pois é um grande mistério: 

-Já bateram tanto pra ve se abriam, mas ali não tem gente que 

abra ela. Já veio gente de fora, quebraro lá. Aí ela tem o jeito da 

porta, o buraco da chave. Aí tem lá a marca de uma pata de um 

jumento, isso é misterioso, muito estranho (essa marca é no lajedo do 

rio que passa ao pé da pedra). Ai quando ela se encantou ela já ficou 

assim com esse formato. Ai né, isso é pra ver a pessoa que tem 

coragem de se desencantar ela. Já tentaram desencantar ela, mas 

ninguém nunca conseguiu, falaram né, eu não tinha muita coisa la 

por Belo Monte não, moravam dois tios meu lá, aí eu já ia lá. Ai 

ninguém sabia dessa pedra da moça não, aí depois foi aumentando, 

aumentando os tempos, aí descobriram lá. 

 

A rocha citada situasse em uma área de encosta do Planalto da Borborema, nas encostas 

orientais, ficando na zona do Brejo paraibano. O local é rodeado por vegetação e existe um rio 

que passa ao pé da rocha, o que dificulta o acesso a pedra. Nessa pedra tem o formato o que se 

assemelha a uma porta e a uma fechadura que é o local de colocar a chave e quem encontrar 
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desencantar a moça, segundo nos ressaltou a entrevistada e conforme a descrição que 

podemos ver nas imagens 02 e 03: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fala da entrevistada ela afirma que a moça era muito rica e guardou consigo uma 

botija que só será descoberta, quando o desencantamento for desfeito. E ele só será revertido 

quando um rapaz encontrar a tal chave e abrir a porta da pedra: 

-Ela só desencantar com um rapaz, ela é muito rica, ali tem bem 

pouquim ouro, ali quando desencantar vai ter muito ouro. Quando 

ela sacudir a chave, né se ela jogar a chave e um rapaz pegar, 

pronto aí ali fica a coisa mais linda do mundo, um palácio, contudo 

que a pessoa tiver direito, é uma riqueza muito grande. Aquilo ali é 

que nem uma botija. „‟Só quem desencanta ela é um homem, mulher 

não pode que ela é uma moça. Se desencantar ela, ali vira um 

sobrado, um palácio, a coisa mais linda do chão.  A pedra é em 

formação de uma botija, porque uma moça, uma pessoa se encantar, 

né. 

 

Podemos ver que essa história é uma mitologia que se configura como um conto, que 

traz consigo a narrativa de príncipe e princesa chagando e se aproximar um pouco dos tão 

populares contos de fadas ― a princesa que está à espera de um cavalheiro um príncipe que 

 

 

Imagem 02: Local onde se encontra a rocha 

que faz referência a Lenda da Pedra da 

Moça, Engenho Belo Monte, Alagoa 

Grande/PB 

Imagem 03: A porta e a fechadura, para o 

desencantamento da pedra da moça. 

Fonte: Diniz, Jailma de Araujo, outubro de 

2018. 
Fonte: Diniz, Jailma de Araujo, outubro 

de 2018. 
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venha resgatá-la‖. De acordo com Fonseca e Oliveira Neto (2015) na comunidade rural de 

Lagoa de Pedra, município de Luís Gomes no interior do Rio Grande do Norte, tem uma 

história que se assemelha a essa, ela conta a Lenda da Moça da Pedra, o trecho abaixo é sob a 

visão de uma narradora: 

A narradora conta que, durante as noites, uma princesa encantada aparece a 
vaqueiros e caçadores e com seu canto os enfeitiça. Eles não podem olhar 

para trás sob a ameaça de se descumprirem, receberem como castigo ficar 

preso ao encanto da aparição. A princesa encantada vive numa pedra que 
tem a forma de uma casa e está localizada nas proximidades da moradia da 

contadora. A cada sete anos, ao pé desta casa, se forma um lago, o que torna 

ainda mais encantador o cenário onde se passa a estória contada. Para a 

contadora, nessa pedra há uma riqueza que só pode ser desencantada por 
uma pessoa de bom coração, sem nenhuma ambição. (FONSECA; 

OLIVEIRA NETO, 2015, p. 260). 

 

Sobre a Pedra da Moça, Dona Dorinha conta que os moradores mais antigos viram 

aparições da moça encantada, era um apelo dela para alguém ir resgata-la. Isso se configura 

como uma tentativa de alguém ir desencantá-la como um chamado. Na fala da entrevistada 

ainda podemos ver traços de trechos da história que já foi repassada pelos mais antigos, é uma 

forma de manter viva as culturas locais em comunidades rurais: 

-Aí os povo que trabalha, agora isso é história antiga né contava que 

quando dava doze horas do dia, ela cantava. Ai eles que trabalhavam 

perto e que não iam almoçar em casa, eles ficavam almoçando 

pertinho ao redor na sombra da pedra mesmo, eles escutavam os 

talher batendo, escutava galo cantar de meio dia, escutava os 

carneiros berrar. Toin (esposo falecido da entrevistada) contava que a 

mulher de compadre Antônio Ferreira que quando iam pra missa, que 

moravam lá em cima (Belo Monte) aí elas iam pra missa e quando 

chegavam em cima no caminho, ai viam aquele caixão, uma trouxa de 

roupa, mas tudo visagem né, era perto da pedra. Aí disse que as 

mulher via ela lavando roupa, ai viam aquela mulherzona com uma 

trouxa roxa na cabeça e quando botava no chão elas olhavam e não 

via mais nada. Era porque ela quer desencantar, mas era pra perdi 

ajuda. Essas mulher viam isso tudo, mas quando tiravam a vista não 

viam mais nada. Ai já sacudiram a chave, ela já jogou a chave, aí 

quem pegar a chave é dono dela, ali é um reinado encantado, é uma 

princesa. Ai o que eu sei só é isso. 
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O maior mistério está sobre a botija que eventualmente encontrar-se dentro da pedra, 

junto com a moça encantada. Como evidenciou a entrevistada que a pedra é em formato de 

uma botija, ela ainda nos especificou um pouco sobre elas: 

-Quando eu era criança, eu trabalhei muito em cima de uma botija. 

Numa venda de uma madrinha minha e com os tempo quando a casa 

caiu, ai a gente passou viu o buraco lá e um pinto dentro, ai quando 

tira a botija bota um pinto vivo dentro. É que quando arranca botija 

faz isso ou se muda, ou remodela a casa ou faz qualquer coisa e não 

fizer isso num instante morre. Podiam me dar uma botija que num 

queria.  

 

E ainda local é considerado sagrado e usado por algumas pessoas como um local de 

forte carga espiritual, sendo alvo de diferentes manifestações religiosas, lá são encontrados 

despachos, e objetos utilizados nos ritos religiosos, como velas, fitas, etc.  

Durante a entrevista é notória constatar a vontade da entrevistada em repassar a história 

e mesmo com o passar do tempo, ela ainda guarda todos os detalhes que lhe foram 

repassados. Esse só foi uma pequena amostragem que podemos identificar através da 

narrativa de Dona Dorinha, aonde podemos extrair um pouco da vasta e rica cultura popular 

do Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da abordagem pesquisada identificamos que a valorização da cultura local é algo 

que infelizmente não é preservado e muitas vezes perdido com o passar do tempo. Mas indo 

contra essa afirmativa, o importante é resguardar as memórias que se não preservadas aos 

poucos vão se deteriorando. Pois além de lendas a cultura popular de um pode trazer mais do 

que estórias, mas também ensinamentos. 

A realidade as vezes se confundem com imaginação popular, que mistura os fatos 

ocorridos e dão origem a essas lendas. A lenda da Pedra da Moça é um belo exemplo que 

podemos usar como modelo de preservação da memória local. Tendo como um traço da nossa 

cultura que integra ao cotidiano a mistura do sagrado aos mistérios que são atribuídos a essa 

pedra. A qual poderia se tornar até um ponto turístico local, como muitos que temos pelo país, 

e estão relacionados e lendas e histórias de cunho popular. 
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Pesquisas como esta são muito importantes pela contribuição que trazem para a 

disseminação da cultura popular de um determinado local, pois ele pode motivar outras 

pessoas a também falar sobre o ligar que vivem. E ainda ser usado como fonte para futuras 

pesquisas desta mesma corrente cultural e local. As história e lendas presentes em diferentes 

lugares do Brasil, poderão ser mostradas, analisadas e estudadas podendo assim enriquecer 

ainda mais o imaginário popular que possuímos em nosso país.  
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Resumo 

 

As manifestações culturais sempre estiveram presentes na vida da humanidade, e se tratando 

de religiosidade, não é diferente, mesmo porque as primeiras religiões surgiram na pré-

história, e de lá para cá, diferentes crenças apareceram, e hoje existem muitas no mundo. 

Inclusive no Brasil, maior país católico do mundo, onde aqui o catolicismo chegou com os 

Portugueses, na Paraíba anos mais tarde. Neste trabalho falaremos sobre o Catolicismo, 

surgido em Roma, depois de Cristo. Traremos um pouco da religiosidade na Comunidade 

Agrovila Ribeiro Novo, Município de Alagoinha, Estado da Paraíba, a qual tem como 

padroeira Nossa Senhora Aparecida. Vamos trazer também um pequeno histórico da Paróquia 

de Alagoinha, e da Diocese de Guarabira. O objetivo é mostrar como é o dia a dia de uma 

comunidade católica rural, tendo como foco a comunidade citada. A metodologia será teórica 

e prática. Na teoria serão pesquisados: livros, revistas, artigos e periódicos. Na prática serão 

feitas entrevistas com pessoas que estão na comunidade desde o início, ou vieram depois. 

Levantamentos fotográficos também serão realizadas, comparando imagens antigas e mais 

novas para ver mudanças ocorridas ao longo do tempo, nesses quase trinta anos. Tentaremos 

descobrir, o porquê da escolha da Padroeira da comunidade. Percebemos o não envolvimento 

de muitas pessoas na Igreja, especialmente jovens, onde maioria desses, são homens, pois os 

mesmos não se sentem atraídos pela religiosidade local, e isso é um fato difícil de consertar, e 

isso porque não existem evangélicos declarados, ou pessoas de outras crenças na comunidade. 
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PALAVRAS-CHAVE: Cultura; Catolicismo; Tradição; Comunidade Rural. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

As manifestações culturais sempre estiveram presentes a vida humana desde os seus 

primórdios, e quando se trata de religiosidade, não é diferente, ainda mais porque as primeiras 

religiões surgiram desde a pré-história, e de lá para cá, diferentes formas de se manifesta a fé 

apareceram, e hoje existem muitas religiões ao redor do mundo. Inclusive no Brasil, que 

mesmo considerado ainda, como o maior país católico do mundo possui um grade diversidade 

religiosa herança de sua miscigenação. O catolicismo do Brasil foi trazido pelos portugueses 

desde a época das grandes navegações, e chegou na Paraíba alguns anos mais tarde. Essa 

religião começou a se espelhar pelas colônias portuguesas com a catequização dos Jesuítas. 

Neste trabalho faremos todo um apanhado sobre o Catolicismo. Onde partiremos de 

sua criação em Roma, pouco tempo depois de Cristo. Depois falaremos chagada dessa religião 

aqui no Brasil, também na Paraíba. E por último na parte principal de nossa pesquisa lá 

traremos um pequeno histórico da Diocese de Guarabira e da Paróquia Nossa Senhora da 

Conceição de Alagoinha, com o intuito de situarmos a Comunidade Católica de Nossa 

Senhora Aparecida, sediada no Sítio Agrovila Ribeiro Novo que faz parte da dioceses e da 

paróquia citados anteriormente.  

Nosso objetivo geral é mostrar e analisar o dia a dia de uma comunidade católica 

rural, para que entendamos a maneira que a religião católica se manifesta atualmente em 

diferentes locais do Brasil, e até onde vai sua influencia na vida cotidiana de seus fieis. E ao 

longo de nossa pesquisa buscaremos fazer pesquisas bibliográficas em livros revistas e artigos 

de internet para conhecermos melhor o assunto a ser pesquisado. Depois será feito um resgate 

fotográficos para que possamos ver a evolução da religião católica na comunidade e também 

as mudanças no templo religioso católico que existe na comunidade rural pesquisada a cerca 

de 28 anos. 

O método utilizado nessa pesquisa foi o fenomenológico, que segundo Guedes 

(2017): ―A fenomenologia pode ser entendida como aquilo que se mostra pelos sentidos. Ou 

seja, na fenomenologia se estuda a essência das coisas e como são percebidas no mundo. ‖ 
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Levando em conta a pesquisa, os fatos serão investigados, e alguns descobertos pela 

percepção, mas outras ideias aparecerão ao longo do tempo. 

Essa pesquisa tem sua importância pelo fato de, além falarmos sobre o lugar onde 

vivemos  é preciso mostrarmos as manifestações culturais locais e a religiosidade desse local 

que é algo fortemente enlaçado sua história. Falarmos sobre seus aspectos pode torná-la 

conhecida já que existem poucos documentos que falem sobre seu começo, e quase não 

existem fotos da comunidade no seu início, apenas os relatos de pessoas que presenciaram os 

fatos. Além disso é uma comunidade rural, a qual ainda não é muito enxergada pelo poder 

público. Nunca  foi feita uma pesquisa de cunho religioso no local, e não se tem trabalhos 

publicados sobre a religião católica em de Alagoinha, a não ser os que falam sobre o nome da 

paróquia e seu ano de fundação coisas muito superficiais. 

 

 

AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS 

 

 

O ser humano nos diferentes lugares do mundo, possuem suas diferentes 

manifestações culturais a depender da origem, região entre outros fatores que determinam a 

maneira de viver de muitos povos que compõe a sociedade mundial atual.  Uma das mais 

notáveis manifestações culturais é a religião, e ela acompanha o ser humano desde o momento 

que o mesmo inicia uma incansável busca pela explicação de determinados fatos Corrent 

(2015). Sendo assim através da religião muitas explicações surgem, e vão estar 

constantemente ligadas e realidades das muitas civilizações que existem ou existiram no 

passado. 

A religião passa a reger a sociedade em tudo, desde os lideres com caráter divino, 

questões climáticas, de plantio, colheita tudo andará junto das crenças e divindades nas quais 

passam a fazer parte daquilo que faz parte da vida, mas o homem não pode ver. Vejamos a 

seguir na fala do autor alguns fatos sobre a religião na vida das pessoas. 

Com tudo isso a sociedade passa a ser instigado pelas superstições, 

misticismo, crenças, ou seja, a resposta para as explicações que não se tinha, 

como o apoio, o conforto mediante as situações difíceis, problemas pessoais, 
tudo isso, se torna as torna sensíveis, fazendo enfatizar a fé, crenças, 

surgindo então às religiões, que vem para explicar o que não se tinha como 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

307 

explica-la naturalmente, para ampara, como confortar em suas necessidades. 
(CORRENT, 2015, p. 2). 

 

Se tratando de manifestações religiosas o autor a segui fala sobre as primeiras 

evidencias sobre crenças religiosas. ―Mas, o primeiro fato a evidenciar que ocorriam cultos 

religiosos foi no período paleolítico, onde forma encontrada grutas, pinturas e outros além de 

inúmeras estatuetas femininas que viam a representar ―deusa‖, assim com as pinturas como 

também tinham características de caráter sagrado‖ (CORRENT, 2015, p. 4). Na fala do autor 

podemos ver que as manifestações religiosas sobretudo nas artes pinturas e estatuetas que 

evidenciam o pensamento das pessoas como um ser superior a ―deusa‖ 

E com relação ao surgimento e a expansão da Igreja Católica, segundo Toledo 2018, 

surgiu no século I d. C: ―A partir do séc. I, o cristianismo iniciou a sua expansão, sob a 

orientação de São Pedro e dos apóstolos e, depois, dos seus sucessores. Assiste-se, portanto, a 

um progressivo aumento dos seguidores de Cristo, sobretudo no interior do Império Romano 

(...). ‖ Ou seja, surgiu a mais de 2000 anos. 

 

 

O CATOLICISMO NO BRASIL 

 

 
A religião católica é algo que influencia pessoas em diferentes lugares do mundo, por 

mais variadas que sejam as manifestações religiosas hoje em dia nem sempre foi assim. 

Durante o período das grandes navegações os europeus dizimaram grandes civilizações bem 

como suas culturas e crenças religiosas, impondo para eles tudo aquilo que sabiam. Dessa 

maneira a religião católica chegou as Américas e posteriormente ao Brasil.  

O nascimento do Brasil como nós conhecemos foi através da ―descoberta‖ 

por exploradores europeus profundamente imbuídos em levar a fé e o culto 
católico por terras ―virgens‖ e ―incultas‖. Antes da atual denominação, a 

colônia portuguesa foi batizada de ―Terra de Vera Cruz‖, revelando o 

expressivo caráter religioso na colonização. (MACEDO, 2008, p. 1) 

 

Gaarder, Hellern e Notaker (2005), p.300 complementam: 
 

Descoberto em 1500, conquistado e colonizado pelos portugueses ao mesmo 

tempo que catequisado pelos missionários mais representativos da Contra-
Reforma ibérica, o padre jesuítas, o Brasil foi um país oficialmente católico 

por quase séculos. Mesmo depois de ele ter se tornado uma nação 

independente em 7 de setembro de 1822, mante-ve a Igreja Católica 
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oficialmente unida ao novo Estado-nação. 

 
Mas antes disso já existiam diversas manifestações religiosas: 

 

A diversidade cultural religiosa se expressa de maneira muito intensa em 

nosso país. Desde o início, pela multiplicidade dos povos indígenas aqui 

existentes. Posteriormente, pelo processo de colonização e imigração, dos 
espanhóis, portugueses, alemães, italianos, açorianos, eslavos de vários 

países, dentre outros, que, por meio de processos de intercâmbio e 

hibridações, acentuaram a diversidade étnica, cultural e religiosa de nossa 
sociedade. (SILVAEIRA, et al, 200-, p. 8) 

Porém com a imposição dos povos que aqui chagaram, junto com os jesuítas que 

catequizaram, todos foram obrigados a seguir a religião católica. Mas com a Proclamação da 

República, houveram mudanças e outras religiões passaram permitidas aqui neste país, e qual 

passou a ser um estado laico, o qual não tem uma religião definida: 

A separação entre a Igreja e o Estado, ato político que institucionalizou s 

neutralidade do Estado em matéria de religiosidade, foi obra da República 
proclamada em 1889, despois chamada República Velha. Os republicanos 

houveram por bem inscrever desde logo na Constituição de 1891 – 

definitivamente, pelo menos até agora – a moderna liberdade de culto. Vale 

dizer: o respeito a todas as formas de expressão religiosa, o respeito 
escrupuloso às convicções mais íntimas de um ser humano, a liberdade de 

consciência. (GAARDER, HELLERN e NOTAKER, 2005, p. 301-302) 

 

A partir dessa época, outras religiões começaram a encontrar seus espaços aqui, 

como as religiões Protestantes, por exemplo ganharam e continuam grado grade visibilidade 

no Brasil. Outras religiões como as de origem indígena, e as de origem africana embora sejam 

permitidas até hoje sofrem com a intolerância da sociedade. Outros povos que vieram ao 

Brasil trouxeram práticas de suas religiões de origem, como o Budismo, trazido pelos 

japoneses. E de lá pra cá esse espaço das religiões e sua variedade foi crescendo. 

Por isso, hoje o Brasil é um pais laico, não tem uma religião oficial. O Catolicismo 

nesses anos todos perdeu muitos fieis, mas inda é a religião com o maior número de pessoas. 

Segundo dados do censo 2010 do IBGE, no Brasil ainda existem cerca 64,6% da população 

ainda se declara católica. Além do catolicismo está fortemente enlaçado com a história do 

Brasil, a sua presença como religião seguida pela população é muito forte já que mais da 

metade das pessoas ainda se declaram católicas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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O catolicismo em Ribeiro Novo e na história da comunidade 

 

 

A Comunidade Católica pesquisada está sediada na Comunidade Agrovila Ribeiro 

Novo, na parte sudoeste da zona rural do município de Alagoinha, Região Imediata de 

Guarabira, Região Intermediária de João Pessoas, estado da Paraíba. Nessa comunidade 

moram cerca de 120 pessoas, formando 36 famílias. Diferente de muitas localidades, aqui as 

manifestações católicas vieram depois. A comunidade Agrovila Ribeiro Novo foi fundada em 

06 de junho de 1982, através de um programa chamado PROCANOR
63

, mas os primeiros 

moradores chegaram no final do ano de 1984. 

Naquela época, segundo uma das pessoas entrevistadas, era um lugar meio parado, 

pois já existia a escola, mas não tinha professor, também não tinha missas, as quais as pessoas 

acompanhavam em Alagoinha. Mas antes de virem pra cá, segundo todas as pessoas 

entrevistadas, já eram católicas, porém apenas uma dessas pessoas, já tinha um envolvimento 

mais direto com a Igreja. 

 

Imagem da Agrovila Ribeiro Novo, vista de seu ponto mais alto. 

 

                                                
63 Segundo ROGERS (2017) p.85 PROCANOR foi: ―o Programa Especial de Apoio as Populações Pobres das 

Zonas Canavieiras do Nordeste‖. O qual aqui foi feito em parceria com o INCRA e o Banco do Nordeste. 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

310 

Fonte: o Autor, out. 2019. 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da frente e do altar-mor da Capela N. Sra. Aparecida 

 

 

Na comunidade estudada há uma Capela de Nossa Senhora Aparecida, ela está ligada 

a Paróquia Nossa Senhora da Conceição
64

, da cidade de Alagoinha. Segundo dados coletados 

na secretaria da Paróquia, ela está dividida em 16 comunidades, sendo 5 na zona urbana, e 11 

na zona rural, estas formam os setores que são 5, sendo um na cidade, e 4 na área rural. A 

Paróquia pertence a Diocese de Guarabira. A qual segundo França e Arruda (2017), p. 508: 

―foi criada em 1981, pelo Papa João Paulo II (...). ‖ 

Com relação a ideia da construção do templo religioso, os dados que conseguimos 

mostram que a ideia partiu de um padre conhecido por Padre Luiz muito presente a atuante na 

                                                
64

 Segundo Andrade Filho (2004): ―Em 8 de dezembro de 1909 a freguesia foi elevada à categoria de Paróquia, 

sendo criada a Paróquia de Alagoinha por Decreto assinado por D. Adauto Aurélio de Miranda Henriques, sendo 

escolhida como padroeira Nossa Senhora da Conceição e tendo como primeiro padre o Cônego Antônio de 

Barros Ramalho (08/12/1909 a 28/06/1913). ‖ 

Fonte: o Autor, out. 2019. 
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comunidade entre as décadas de 1980 e 1990. A entrevista a senhora Maria Assis, que mora 

na Comunidade a 35 anos, nos falou sobre a ideia de construir a Igreja na Comunidade -O 

Padre Luiz começou a celebrar a missa no Colégio, ai ele disse que ia fazer uma capela, e 

disse que tinha amigos que ajudavam ele. (Entrevista com a Senhora Maria Assis da Silva de 

60 anos, realizada no dia 08 de outubro de 2019). A mesma disponibilizou essa foto a seguir 

da época em que a comunidade ainda não tinha capela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem mostra primeira turma de Primeira Eucaristia que houve na comunidade. Na 

foto vermos todos reunidos de na escola da comunidade Agrovila Ribeiro Novo pois lá era o 

local onde aconteciam as celebrações antes da fundação da Capela. Vemos ainda as roupas 

brancas das crianças e adolescentes as carteiras da escola na época. A foto é de 

aproximadamente do ano de 1989. 

Dona Maria Assis falou também sobre a construção e inauguração da capela, 

segundo ela a mesma não demorou muito, e foi no ano de 1991, cerca de 10 meses: -Começou 

no começo do ano, e no mês de outubro a Igreja já estava pronta. Ela nos disse ainda que a 

inauguração da igreja ocorreu no dia 05 de outubro de 1991, ou seja, a 28 anos. Neste período 

a capela passou por diferentes reparos e pinturas e em 2019, ocorreu uma reforma na capela, 

na qual precisou ser reconstruída a torre que estava com problemas em sua estrutura, foram 

dois meses de trabalho, mas a torre permaneceu da mesma forma  

Imagem disponibilizada pela entrevistada Maria Assis da Silva, na 

época das primeiras missas. Foto de aproximadamente 1989, 

reproduzida em out. 2019. 
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No que se trata a escolha do padroeiro (a) da comunidade. Outra moradora do local 

que entrevistamos, a senhora Maria das Dores Moreira das Neves Silva, nos passou algumas 

informações: -Num dia de tarde, nós tava sentada ali no terreiro, ai a Igreja já tava pronta 

né? Ai, mais quem vai sê a Padroeira daqui? (...). Ai eu disse: “vocês abe né, que em 

Alagoinha é Nossa Senhora da Conceição, Canafístula é Santa Rita, Tauá é São Sebastião e 

Santa Luzia. Ai só dava certo praqui sê Nossa Senhora Aparecida.” (...). Ai todo mundo 

aceitou. (Entrevista com Maria das Dores Moreira das Neves Silva, de 69 anos, realizada no 

dia 09 de outubro de 2019). 

A mesma ainda disse que teve a ideia porque apareceu o lugar onde hoje é a Agrovila 

Ribeiro Novo para eles morarem, pois vivam em terra de terceiro e situações de fragilidade 

econômica. E que antes, a Vila estava sendo projetada para ser construída em um lugar de 

difícil acesso na propriedade da Associação de Ribeiro Novo, o por incrível que pareça, o 

lugar onde fica a sede, segundo os moradores mais antigos, era o único lugar de melhor 

acesso, e que não teriam tantos problemas quanto a locomoção, ao acesso a água, a energia 

elétrica e a escola, por exemplo. 

Para padroeira como já foi falado ficou Nossa Senhora Aparecida, segundo a 

entrevistada a senhora Maria Assis. A imagem foi comprada pelo Padre Luiz Pescaram-na em 

Guarabira, com ajuda financeira dos moradores da comunidade a época. Esta imagem chegou 

no dia da dedicação da Igreja, em procissão vinda de Alagoinha até aqui. Esta imagem é de 

origem baiana, segundo inscrição da mesma do ano de 1985, feita pela Imagem Nordestina. 

Vejamos a seguir: 
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 A 

Religião Católica e a comunidade na atualidade 

 

 Sobre a religião católica da comunidade atualmente 

podemos ver uma diminuição das pessoas que frequentam as celebrações na igreja da 

comunidade, e inclusive é bastante notável a pouca participação dos jovens e também dos 

homens. Como podemos nessa imagem a seguir, feita em uma das noites de celebração no ano 

de 2019. Podemos perceber parte dos bancos vazios, poucos jovens, e principalmente poucos 

homens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O principal evento católico mensal na capela é a missa. Sobre a participação das 

pessoas nas celebrações da Igreja uma das entrevistadas nos falou algumas coisas. A senhora 

Severina da Silva Araújo, disse que mora na comunidade a mais o menos 35 anos, antes iam 

mais pessoas na Igreja: -É aquando começou, dava mai gente que agora sabia? Que os povo 

Fonte: o Autor, out. 2019. 

Fonte: o Autor, out. 2019. 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

314 

agora. Adespois os povo tem televisão, e num se importa com as coisa de Deus não. 

(Entrevista com Severina da Silva Araújo, de 68 anos, realizada no dia 16 de outubro de 

2019). E hoje ainda se tem outros obstáculos, como os celulares com acesso à internet, muitas 

pessoas preferem acessar a internet, a ir para a Igreja. 

Atualmente outros fatos religiosos que marcam essa Comunidade, e a implantação da 

Campanha e Pastoral da Mãe Rainha, uma imagem peregrina que visita cada família da 

comunidade uma vez por mês, para que as mesmas rezem o terço. Segundo uma outra 

entrevistada a senhora Severina Félix dos Santos que mora na comunidade a 14 anos, a 

Campanha foi uma ideia que partiu da Paróquia para que todas as comunidades tivessem a 

Mãe Rainha para visitar as famílias mensalmente. 

Outros acontecimentos recentes também foram três visitas de imagens de Nossa 

Senhora da Conceição padroeira de cidade na comunidade. Uma ocorrida em 2008, um ano 

antes do centenário da Paróquia, com a Primeira imagem da Padroeira de Alagoinha. As 

outras duas foram uma em 2018, e a outra em 2019, ano em que a Paróquia Nossa Senhora da 

Conceição fará 110 anos. Na comunidade há ainda celebrações semanais, comemoração de 

festa de padroeiros, terços de maio e outras datas comemorativas da Igreja Católica. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho falamos do catolicismo e sua história desde sua criação e como se 

espalhou por toda a Europa, e depois de muito tempo foi trazido pelos portugueses ao Brasil, 

onde foi responsabilidade dos Padres Jesuítas catequisar os índios. E durante mais de 200 

anos o Brasil foi considerando um país católico. Onde depois da Proclamação da República, 

outras práticas religiosas foram aqui permitidas. Por causa dessa permissão, e por outros 

motivos, desde essa época, o catolicismo perdeu muitos devotos, mesmo assim ainda é a 

religião como o maior número de pessoas aqui. 

Trouxemos também as relações entre a religião católica e uma comunidade católica 

de zona rural. Pudemos ter uma ideia, principalmente através das entrevistas, de como se 

inicia práticas religiosa em uma comunidade já existente, como foi o caso da Agrovila Ribeiro 

Novo. E mesmo sendo localidade rural, a parte católica está ligada a Paróquia de Alagoinha, e 
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a Diocese de Guarabira. Formando uma Igreja Hierárquica. 

Foi possível perceber no lugar da pesquisa, a comunidade não é organizada como as 

comunidades rurais de antigamente, pois as casas se encontram próximas umas das outras, 

formando uma agrovila, característica adotada atualmente em assentamentos rurais por 

exemplo. Isso dá uma sensação de população mais unida. Inclusive o Templo Católico está 

entre essas casas, ou seja, até isso de certa forma influencia na vida das pessoas. 

Algumas práticas religiosas já são bem antigas, como as procissões do mês de maio, 

mas outras bem mais novas como as vistas da Imagem peregrina da Padroeira da Paróquia. 

Mesmo com todos esses acontecimentos, vemos que existem muitos problemas, como a pouca 

participação de jovens, e principalmente de homens. Além disso existem aquelas pessoas que 

participam, mas não se envolvem diretamente com atividades religiosas locais. 

Pudemos ver ao fim desse trabalho, o quanto é forte a presença do catolicismo em 

diferentes locais, e o quanto essa religião continua a exercer grande influência no cotidiano 

das pessoas, e sobretudo na forma de disseminar a cultura que conhece. 
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Resumo 

 

A expansão de temas abordados pela Ciência Geográfica, nos faz refletir sobre a amplitude de 

novas possibilidades que relacionam espaço e cultura. A literatura é uma expressão da arte, 

que carrega em sua essência, pensamentos, percepções vivências e símbolos, retratando um 

mosaico de tempos históricos acumulados ao longo dos séculos. Sabendo das dificuldades 

enfrentadas pelos professores de Geografia no tocante a aplicação dos seus conteúdos em sala 
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de aula, este trabalho busca apresentar a literatura de cordel como ferramenta didático 

pedagógica indispensável, no que se refere a busca por inovações na forma como se é 

trabalhada a Geografia no cotidiano escolar. A geografia Cultural, incorpora em seus estudos, 

vieses de abordagem subjetiva nas paisagens, sejam elas efêmeras ou permanentes. A 

literatura tem na sua essência, os valores simbólicos e marcas presentes nos textos de poesia 

ou de prosa. O cordel surge como veículo de conhecimento regional, aproximando o aluno da 

realidade que está à sua volta e que, muitas vezes passa despercebida. Para tanto, foram 

realizados estudos mais aprofundados do uso da literatura de cordel, buscando compreender 

suas origens, suas formas de expressões e sua relação com os conteúdos geográficos. O cordel 

por ser um tipo de literatura rimada e de fácil memorização, com uma sonoridade muito 

agradável, apresenta-se com um grande potencial didático, permite ao aluno, de maneira fácil, 

ter noções de toda a cultura que o cerca e da qual ele faz parte. A metodologia utilizada é 

documental, com pesquisa em textos acadêmicos, livros didáticos e cordéis. Partindo desse 

pressuposto, entendemos a importância da valorização da literatura de cordel como 

ferramenta de aprendizado dentro das salas de aulas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura de cordel; Cotidiano escolar; Ensino de geografia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura de cordel, gênero literário muito apreciado no Brasil, fez chegada no país 

com os portugueses e espanhóis, por volta do século XVIII.  A princípio, aportou-se na região 

Nordeste, chegando primeiro na Bahia, capital brasileira na época,  se estendendo por toda a 

região, com maior efervescência pelo Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Ceará, 

ganhando notoriedade e estendendo-se para diversas partes do Brasil como aponta ROCHA; 

OLIVEIRA; PÁDUA, (2017): 

[...] instalando-se na Bahia, então capital do Brasil e, posteriormente, 

espalhando-se para outros estados; sua divulgação se deu com maior 

intensidade nos estados da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará e do Rio 
Grande do Norte, atuando como instrumento de comunicação e fonte de 

informação[...] (ROCHA; OLIVEIRA; PÁDUA, 2017, p. 2). 

 

Antes chamadas ―pliegos sueltos”, ou ―folhas volantes‖ conforme JAHN (2011, p. 10) 

―Originalmente esse tipo de expressão literária era chamado de ―folhas volantes‖ ou ―pliegos 

sueltos”, como se dizia na Espanha.‖  Essa literatura passou a ser conhecida no Brasil como 

romances ou folhetos, posteriormente passando a ser chamada de Literatura de cordel, nome 

proveniente da forma em que eram comercializados os folhetos nas feiras, pendurados numa 

espécie de barbante ou cordão (cordel). 
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Embora a sua origem seja Ibérica, ao chegar nas terras brasileiras a Literatura de 

cordel foi ganhando outras faces, outras formas e, outras histórias passaram a ser exibidas em 

suas páginas. A princípio os cordéis contavam histórias de reis, rainhas, dragões, porfias, etc, 

porém, conforme foi se consolidando nas terras nordestinas, foi adquirindo as caractéristicas 

do seu povo. Destafeita, outros temas passaram a ser abordados: as fortes estiagens que 

assolavam os sertões, o abuso de poder e os descasos sofridos pelo povo sertanejo. ―Embora 

não haja restrições temáticas, essa produção sempre esteve calçada na realidade social na qual 

se inserem os poetas e o seu público.‖ (ABREU apud JAHN 2011, p. 14). 

Desta forma o Cordel deixou de ser meramente um tipo de literatura que abordava 

histórias distantes, e passou a tratar de fatos ocorridos no cotidiano do povo sertanejo, 

tratando das mazelas, dos desmandos, do sofrimento e das alegrias de um povo sofrido, mas 

forte, exercendo assim, um papel social muito importante para o povo nordestino. O Cordel 

além de entreter, informava e educava aquela gente. 

A literatura em suas análises articula a denúncia social, pois acredita que o viés 

literário influencia as pessoas, incumbindo um pensamento oposto à ideologia dominante. 

Traz à tona temas importantes, colocando suas bases a serviço da transformação social. Nesse 

contexto, vários autores, ao se tornarem críticos em seus textos, se engajam em oposição à 

literatura descritiva. O cordel, torna-se então, um grito de socorro de uma população 

esquecida, mas também mostra as alegrias e facetas do povo nordestino. 

Da mesma forma que ao chegar no Brasil o Cordel passou a abordar temas diferentes 

dos de suas raízes, também passou por transformações no tocante a sua estruturação. Na 

forma em que o Cordel chegou ao nosso país, adotava-se em sua estruturação o uso das 

quadras (estrofes de quatro versos), mas ao se alojar na Paraíba foi ganhando novos estilhos 

estruturai. O mais usual deles é a sextilha, que de acordo com TAVARES, 2016, p. 34 ―a 

sextilha brasileira é uma versão aperfeiçoada da quadrinha tradicional portuguesa‖, o uso da 

sextilha na Literatura de cordel foi introduzido por Silvino Pirauá
67

 e difundido por vários 

poetas da época. 

 

                                                
67 Silvino Pirauá de Lima, nascido em 1848 na cidade de Patos PB, faleceu em 1913 vítima da varíola no 

município de Bezerros-PE. 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

319 

―No começo a poesia 

Popular hoje cordel 

Era em quadras, realmente, 

Que usava o menestrel, 

Mas Silvino Pirauá 

Um novo sistema dá 

De maneira mais fiel. 

 

Repetindo os últimos versos 

Da quadra forma sextilha 

Cuja estrofe mais completa 

Na melodia mais brilha, 

Foi assim que começou 

E depois continuou 

Se aceitando a septilha.‖ 

 

(CAVALCANTE apud ABREU, 1999 p. 85). 

 

Diante das dificuldades que o nosso país vem enfrentando no âmbito educacional, é 

preocupante o aumento do desinteresse e a inércia dos alunos em sala de aula, onde é 

perceptível um certo distanciamento entre a realidade apontada pelos livros didáticos e a 

realidade dos discentes, muitas vezes abordando temas diferentes e desconhecidos da 

realidade dos alunos. Com base em nossos estudos, podemos dizer que é possível 

proporcionar essa aproximação do conteúdo apresentado pelos livros didáticos e a realidade a 

qual está inserida o aluno por meio do uso da Literatura de cordel. 

O Cordel possui um abrangente potencial didático, sem deixar de levar em 

consideração o seu alto teor multidisciplinar, que pode proporcionar aos professores, uma 

vasta gama de possibilidades quanto ao seu uso em sala de aula. Assim unindo-o ao processo 

de ensino-aprendizagem, de forma que se consiga instigar o aluno a prática da leitura, por 

intermédio da utilização de rimas que envolvem e proporcionam uma leitura mais agradável e 

prazerosa sobre os diversos temas a serem abordados em sala de aula. Segundo ZÓBOLI 

(1998) a ―poesia é um instrumento educativo que gera imagens e visões poéticas fictícias, 

estimula a motivação e inflama, aguça a imaginação e, quem aprende passa a adquirir novas 

atitudes‖.  

Por se tratar de uma literatura que vem ao longo de décadas desempenhado um papel 

informativo, educativo, e anteriormente serviu como ferramenta de alfabetização em diversas 
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localidades da região Nordeste, o Cordel se mostra com o potencial necessário para fazer da 

sala de aula de Geografia um ambiente acolhedor e prazeroso para o discente. 

Portanto, cabe a nós, enquanto docentes, buscarmos uma transformação em nossas 

práticas adotadas em sala de aula, visando uma maior eficácia do nosso trabalho e um melhor 

desempenho por parte dos alunos.  

 

Objetivos  

 

  Por conhecermos o potencial da Literatura de cordel, e por já termos visto na prática a 

sua eficácia em sala de aula, buscamos atráves deste trabalho apresentar de maneira simples e 

eficaz, como essa ferramenta pode ser essencial no tocante a uma nova maneira de ensinar 

Geografia, possibilitando uma prática docente capaz de apreender a atenção do aluno, de 

maneira que o mesmo possa deleitar-se frente aos conteúdos expostos em sala de aula. 

Buscar através do Cordel vencer o mito de que a Geografia é uma disciplina cansativa 

e enfadonha, na qual prevalece o tradicionalismo e a chamada decoreba. Tendo em vista a 

popularidade dessa literatura, tanto como sua forma rimada e a sua sonoridade agradável a 

quem ouve e de fácil memorização, assim facilitando ao professor a tarefa de fazer com que o 

aluno sinta prazer em estudar Geografia através dos temas abordados pelo Cordel. 

Buscamos também fomentar o uso da Literatura de cordel como ferramenta didático 

metodológica nos diferentes níveis de ensino. Tendo em vista o seu alto poder de entreter, 

informar e educar, assim como a simplicidade com a qual ela faz a  abordagem dos mais 

variados temas, além de ser uma literatura que surge do povo e para o povo, facilitando ao 

professor fazer uma ponte que promova a proximidade do aluno com o conteúdo a ser 

estudado. 

Como também fazer a promoção do Cordel, já que se trata de uma manifestação 

histórica e cultural do nordeste brasileiro. Tendo em vista o pioneirismo de alguns paraibanos 

a exemplo de Leandro Gomes de Barros, João Martins de Athayde, assim como o próprio  

Silvino Pirauá de Lima, é uma dívida nossa enquanto professores para com a Literatura de 

cordel fazer com que o aluno se sinta curioso e busque cada vez mais conhecer sobre esse 

gênero litérario que representa a cultura popular do Nordeste. 
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Metodologia  

 

 

 Para a elaboração deste trabalho nos aportamos em um processo de vasta pesquisa 

bibliográfica  em autores como PEREIRA; ROCHA; PÁDUA, (2017), SILVA (2002) e 

ZÓBOLI (1998), de cunho qualitativo, onde buscamos sustentar por meio dos resultados 

dessa pesquisa que a Literatura de cordel enquanto ferramenta didático metodológica pode se 

tornar de suma importância para o ensino de geografia. Vale salientar que foi usado o método 

hipotético-dedutivo na elaboração do trabalho. Foram feitas leituras no âmbito da área da 

pesquisa em artigos de periódicos e monografias que discorriam sobre o respectivo tema. 

Além da aplicação de uma atividade prática com os alunos do segundo ano do ensino médio 

no colégio Santo Antônio GEO sistema de ensino, Solânea-PB, instituição na qual 

executamos o projeto de intervenção pedagógica, cujo o tema foi A literatura de cordel na sala 

de aula de Geografia. 

 

Referencial Teórico 

 

 

A Geografia, amplamente aplicada em seu conhecimento empírico, transforma-se em 

ciência na segunda metade do século XIX, incorporando às suas análises, novos temas e 

abordagens. Para Oliveira (2018, p. 13), o uso da literatura pela Geografia começou no início 

do século XX como um instrumento para descrição e referência dos lugares, um complemento 

à análise regional.  

A abordagem aprofundada do subjetivismo da paisagem pela Geografia é recente. 

Somente por volta de 1970, começa realmente a ser encarada como dado científico, sendo, 

dessa forma, introduzida no contexto das análises acadêmicas. 

Na literatura encontramos o imaginado, sonhos, pesadelos, desejos, vivências e 

percepções de recortes temporais em determinados momentos históricos. A literatura mescla 

uma idealização, com pano de fundo histórico, nos conduzindo por um universo simbólico de 

(re) criação de eventos já ocorridos. Não podemos compreender de forma efetiva as 

geografias que se constituem, se negligenciarmos a qualidade estética dos ambientes, 

inclusive sua literatura. 
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Diante das dificuldades enfrentadas pelos professores de Geografia em sala de aula, é 

importante que busquemos novos meios de aplicar os nossos conteúdos, de forma mais 

prazerosa e menos cansativa para o aluno, como afirma SILVA 2012 

―[...] um caminho a ser tomado pode ser o da superação do formalismo 

dominante no ensino, permitindo ao professor uma atitude docente de ajuda 

pedagógica aos alunos na construção de seu próprio raciocínio, para além da 

mera transmissão de conhecimento. ‖ (SILVA, 2012. Pág. 81-82). 
 

Com base no que o autor supracitado afirma, nós apresentamos a literatura de cordel 

como ferramenta de grande valor, e imprescindível na superação desse formalismo, que por 

muito tempo vem dominando as salas de aula, tanto no ensino de outras disciplinas, quanto no 

ensino de Geografia, se tratando de uma literatura prazerosa e que tem suas raízes fincadas na 

história e cultura do povo brasileiro. 

O ensino de geografia deve em primeira mão, fazer com que o aluno desperte para o 

que está à sua volta, desde os aspectos físicos, até os fatores humanísticos; tanto a 

modificação da paisagem pela ação do homem ou não, quanto as gritantes diferenças sociais e 

o êxodo rural expressos no processo de favelização das cidades. Temas esses bastante 

abordados pelos poetas cordelistas no país inteiro, o que torna ainda mais pertinente o uso do 

cordel como ferramenta auxiliadora para o ensino de Geografia. 

É importante que o professor de Geografia busque novos meios de aplicação de 

conteúdo, fazendo com que o aluno se sinta inserido àquilo que está sendo estudado em sala 

de aula. Tendo em vista que ao adotar uma prática desta natureza, o professor fará com que o 

aluno passe de mero receptor de conteúdo e se torne protagonista dentro do seu aprendizado, 

desta forma, superando o formalismo prevalecente no ensino de Geografia. 

Cabe ao professor através dos seus conhecimentos e suas experiências práticas, 

promover o diálogo dos alunos com o que é aplicado em sala de aula, para assim, de acordo 

com CAVALCANTI (2003, p.24) ― [...] ajudá-los a formar raciocínios e concepções mais 

articulados e aprofundados a respeito do espaço e deve possibilitar aos alunos pensar e pôr em 

prática o que lhe é transmitido. ‖ 

O professor ao se utilizar de práticas muito tradicionais tende a afastar a disciplina da 

realidade em que vivem os alunos, mesmo quando sugere o uso de novas abordagens e 

recursos. Por esse motivo, faz-se necessária a busca efetiva por uma forma de ensino 
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inovadora, eficaz e prazerosa, como por exemplo o uso da internet, da música, da poesia, entre 

outros meios que se fazem presentes nas relações diárias dos jovens.   

Desse modo, sabendo dos desafios enfrentados pelos professores de Geografia em suas 

salas de aula, nós procuramos com este trabalho mostrar a Literatura de Cordel como 

ferramenta indispensável para um processo de inserção dos conteúdos geográficos ao 

cotidiano dos alunos, para que assim, as aulas de Geografia deixem de ser vistas como chatas 

e cansativas, e passem a ser tidas como algo, belo e prazenteiro. 

A Literatura de cordel vem se apresentar como ferramenta de muito valor, tanto por 

seu poder atrativo, quando por sua capacidade de contextualizar o que é visto pelo aluno no 

cotidiano ao qual está inserido com aquilo que ele vê nas aulas de Geografia, além de ser uma 

literatura com forte teor multidisciplinar, vejamos o que diz PEREIRA (2014, pág. 31), 

―Levar o cordel para a sala de aula é contextualizar o aluno no meio social e fazer discurso 

com outras disciplinas como história, geografia e artes. É reafirmar a literatura de cordel como 

identidade não somente do povo nordestino, mas do povo brasileiro. ‖ 

Podemos perceber no que afirma PEREIRA (2014) que a Literatura de cordel está 

além de ser apenas um tipo corriqueiro de literatura, o Cordel além de ser a identidade do 

povo nordestino conforme diz o autor, é também, uma ferramenta de alto poder educativo, 

informativo e social, ferramenta da qual nós enquanto professores de Geografia, temos a 

necessidade de abraça-la, de forma que possamos através dela tornar as nossas aulas mais 

prazerosas para os nossos alunos.  

A Literatura de cordel traz consigo uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo 

sofisticada, além de possuir em suas rimas sonoridade e musicalidade incrivelmente 

agradáveis aos ouvidos de quem as ouve, o que a torna com grande poder e facilidade de ser 

memorizada, tendo em vista ser uma literatura que emana do povo e para o povo, o Cordel 

vem mais uma vez mostrar o seu poder, quando se fala na inserção do conteúdo que está 

sendo estudado ao que é vivenciado pelo aluno no seu dia-a-dia. 

Quando esse recurso é empregado nas salas de aula, seja em qualquer grau do ensino, 

ele deixa de ser apenas uma metodologia e passa a ser um recurso capaz de facilitar a 

aprendizagem, a tornando algo mais prazeroso e envolvente, assim fazendo com que o ensino 
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seja algo menos mecanizado, o atrelando ao cotidiano do aluno, e dando ao aluno um papel de 

protagonista dentro da sala de aula.   

[...] a compreensão que o uso de estratégias eficazes no âmbito de um ensino 
dinâmico e prazeroso provoca um melhor funcionamento cerebral e, 

consequentemente, uma alteração positiva na quantidade e, sobretudo, 
qualidade do aprendizado. Assim, o sujeito (estudante) passa a ter melhor e 
maior substância para ser ―articulista‖ do seu próprio conhecimento: 

criticando, refletindo, interagindo e percebendo. Ele passa a ser crítico, a 
refletir, interagir e a perceber além do que os olhos veem ou nos mostram 
(CRUZ, 2015, p. 25).  
  

Conforme o que disse CRUZ (2015), é possível reafirmar o importante papel desempenhado 

pela Literatura de Cordel principalmente para o ensino de Geografia, já que essa disciplina é 

uma das principais responsáveis por despertar o aluno ao senso crítico, ainda com base no 

referido autor, nós podemos ainda afirmar que o aluno ao estudar algo que faz parte do seu 

cotidiano tem mais chances de ser ―articulista do seu próprio conhecimento‖.  

 

Resultados   

 

Ao elaborar este trabalho, além das pesquisas bibliográficas,  nós pudemos executar 

um projeto de intervenção pedagógica, no colégio Santo Antônio GEO sistema de ensino no 

município de Solânea-PB, onde tivemos a oportunidade de trabalhar com uma turma de 

segundo ano do ensino médio no turno da manhã. Com o apoio do ilustre professor daquela 

instituição de ensino, Luis Carlos Silva Porpino, Nós trabalhamos dentro da temática ―As 

grandes potências asiáticas‖ o conteúdo ―Japão: aspectos físicos, demográficos e industriais‖, 

para tanto, o professor Carlos nos deu carta branca ao assumirmos o controle da sala de aula, 

foi então que decidimos elaborar um cordel para aplicação dos conteúdos. 

Ao chegar na sala e propor aos alunos o uso do Cordel (ver figura 1)  na aula daquele 

dia, eles aceitaram instantaneamente, por suas feições demonstravam estar curiosos para ver 

na prática o que havíamos proposto, foi entregue a cada aluno uma cópia do 

material,combinamos que todos participariam da leitura, e posteriormente fizemos a leitura, a 

cada estrofe lida, percebíamos o entusiasmo nos olhos deles.  

 

Figura 1: Um trecho do cordel utilizado durante as atividades desenvolvidas com a turma do 

segundo ano do ensino médio no colégio Santo Antônio, GEO sistema de esnsino, Solânea PB. 
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[...] 

Formado por várias ilhas 

Quatro destacam-se mais, 

São ilhas bem populosas 

Agora vou citar quais: 

Hokkaido, Honshu, Shikoku 

E Kyushu, as maiorais. 

 

 No oceano pacífico 

O Japão está situado, 

Ao leste do continente 

Ele está localizado, 

Sua capital é Tóquio 

E o seu povo é afamado. 

 

Todo o solo japonês 

Possui nas suas ―entranhas‖ 

Uma parte acidentada 

Com vulcões e com montanhas, 

Moldando assim seu relevo 

De várias formas estranhas. 

 

A formação do relevo 

Frisarei entre outras tônicas, 

Suas formas não se formam 

Por mãos ou formas biônicas, 

Se dão por ele estar em 

Duas placas tectônicas. 

[...] 

 

Trabalhou-se um novo modo 

De trazer restauração, 

Foi investido em ciência, 

Em química, em educação, 

Fatos que influenciaram 

Sua industrialização. 

 

Outra forma de tirar 

Esse setor do abismo, 

Foi com a implantação 

Do chamado toyotismo, 

Que assim substituiu 

O modelo do fordismo. 

[...] 
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Foi então que começaram 

De forma bem opulenta, 

Reestabelecendo as forças 

Lá na década de cinquenta, 

Conseguindo um grande salto 

Chegando os anos sessenta. 

 

Em sua infraestrutura 

Houve grande investimento, 

Estradas e ferrovias 

Para o desenvolvimento, 

Portos, água e energia, 

Pontos de estrangulamento. 

 

E usando o ―Just in time‖ 

Deu-se uma revolução, 

Espalhou-se pelo mundo 

Esse modelo e então 

As pessoas hoje sabem 

Que ele surgiu no Japão. 

[...] 
Fonte: Dados do autor. 

 

Após a leitura fizemos uma rodada de explicações daquele material, onde todos 

participaram, e o que nos deixou mais surpresos foi a forma como eles se envolveram, dentro 

daquela sala, a não ser relacionado a aula, não se ouvia nenhum cochicho, a turma 

permaneceu em silêncio por duas aulas, como dificilmente ficavam, até o diretor do colégio 

veio ver com os próprios olhos, para poder crer. 

Por fim, tivemos uma rodada de debates a respeito do assunto, como forma de avaliar 

a eficácia daquela aula, foi então que podemos perceber que até os alunos tidos como 

―desinteressados‖ estavam com o assunto na ponta da língua. Os alunos ainda se mentiam em 

sala, sentados nos seus lugares, prestando atenção em todas as colocações feitas naquele 

momento, o tempo passou muito rápido o horário da aula acabou. 

Após a aula, os alunos vieram nos parabenizar e agradecer por aquela aula, que de 

acordo com os mesmos, nunca tinham tido uma aula tão boa daquele jeito, o professor Carlos 

nos parabenizou pelo projeto e garantiu que buscaria usar daquela prática em suas aulas 

futuras. Após a aplicação desse projeto, nós podemos comprovar o potencial e eficácia da 
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literatura de cordel. 

 

Considerações Finais 

 

 

Este trabalho nos permitiu uma bela viagem ao mundo da Literatura de cordel, 

gerando em nós o sentimento de curiosidade no tocante a aplicação dos diversos conteúdos 

geográficos através da mesma. Podemos comprovar com a elaboração do mesmo e com a 

aplicação da experiência na prática, que é possível ultrapassar as barreiras impostas pelo 

formalismo e tradicionalismo metodológicos que o sistema nos impõe, tornando a sala de aula 

de Geografia um ambiente acolhedor e prazenteiro. 

Com base no que nos explicitou esta pesquisa, fica evidente o gigantesco potencial 

didático metodológico do Cordel no ensino de Geografia. As leituras assim como a aplicação 

do projeto vieram comprovar cientificamente o que há muito já vem acontecendo, além de 

entreter, a Literatura de cordel pode também educar e transmitir os mais diferenciados 

assuntos, nas mais diferenciadas áreas do conhecimento. 

Por fim, pode-se entender como a Literatura atua em conjunto com a Geografia, 

formando uma sobreposição de recortes temporais, auxilia na prática da leitura e, por 

consequência, na formação do discente. Entende-se que o leitor é um transmissor de 

conhecimento, indiretamente atuando na perpetuação do hábito de ler. 
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Resumo 

 
A Geografia possui um papel muito importante para o estudo do Turismo. As atividades de 

cunho turístico ocorrem em locais específicos com algum potencial a ser explorado. O 

Turismo é um fenômeno que vem crescendo cada dia mais, desempenhando um importante 

papel na formação dos lugares. O Turismo Rural é um segmento turístico que vem ganhando 

mais visibilidade ao longo dos últimos anos. O Turismo de Base Comunitária, busca em sua 

essência, melhorar a qualidade de vida das comunidades locais, por meio da oferta de 

produtos e serviços turísticos diferenciados. O presente trabalho busca fazer uma análise da 

importância do Turismo de Base Comunitária para o desenvolvimento econômico e cultural 

da Comunidade Rural Chã de Jardim, localizada no município de Areia-PB. O objetivo dessa 

pesquisa é entender o Turismo como um dos vetores de desenvolvimento da comunidade. 

Através do turismo as pessoas da localidade tiveram suas realidades transformadas. O 

trabalho foi realizado por meio da observação participante, acompanhada de um levantamento 

bibliográfico relacionado ao tema. Autores como: Nagabe (2019), Cordeiro (2014), Santos 

(2015), foram discutidos e trabalhados. Essas etapas ocorreram respectivamente para um 

melhor entendimento das práticas desenvolvidas na comunidade. Percebemos que a 

comunidade oferece um grande número de atividades. Os produtos oferecidos são bastante 

atrativos, pois todos são produzidos pelo grupo, algo que os diferencia de outros locais, 

proporcionando ao lugar, uma vantagem ao oferecer produtos de qualidade e que remetam as 

raízes de quem está envolvido, contribuindo para a preservação dos costumes regionais e do 

meio ambiente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade; Turismo; Preservação. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Geografia atua em diferentes áreas, possuindo um papel fundamental para o estudo do 

Turismo, juntamente com sua relação com o meio ao qual se desenvolve. O Turismo é um 

fenômeno que vem crescendo cada vez mais, evidenciando sua importância para a sociedade, 

possuindo um papel relevante na formação dos espaços, ao se apropriar dos locais, 

transformando-os em produtos turísticos.  

                                                                                                                                                   
   E-mail:jaciellycruz@hotmail.com 
70 Geografia, Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Guarabira-PB.  

  E-mail:geostedile@hotmail.com 

mailto:jaciellycruz@hotmail.com
mailto:geostedile@hotmail.com


Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

330 

A atividade turística ocorre em lugares específicos com algum potencial a ser 

explorado, envolvendo os movimentos e as atividades entre estes espaços, é uma atividade na 

qual tanto as características locais quanto as identidades pessoais são formadas, por meio de 

relações que são criadas entre lugares, paisagens e pessoas (SANTOS, 2015). A preservação 

da cultura e das particularidades locais é muito importante. 

Atualmente, o turismo se faz presente em diversas vertentes. O Turismo Rural é um 

desses campos e que, com o passar dos anos recebe mais visibilidade. Os turistas buscam cada 

vez mais por atividades que os tirem de suas rotinas e promovam momentos de relaxamento e 

experiências que os aproximem do que é vivenciado pelos habitantes locais. Santos (2015), 

traz em seus estudos que: 

O turismo rural é a apropriação de um espaço da dimensão do espaço 

geográfico que pode ser modificado, receber infraestruturas, abarcar a 

visitação a propriedades rurais com pernoite ou não. Ele pode ser também 
uma fonte de renda para pequenas propriedades rurais (SANTOS, 2015:203). 

 

Através da apropriação dos espaços, o turismo tem o poder de desenvolver os locais 

em que é implantando, contribuindo para a geração de empregos e renda. É com base nessa 

realidade, que pequenas comunidades rurais procuram desenvolver atividades turísticas para 

assim, conseguir oferecer uma melhor qualidade de vida para os que ali residem. Dentro 

dessas práticas, encontra-se o Turismo de Base Comunitária e suas contribuições, que 

dependendo da maneira como são realizadas, conseguem transformar de maneira significativa 

a realidade local, oferecendo oportunidades para o desenvolvimento econômico e cultural das 

comunidades envolvidas com tais práticas. 

O Turismo de Base Comunitária (TBC), busca em sua essência, proporcionar uma 

melhor qualidade de vida para as comunidades locais, através da oferta de serviços turísticos e 

produtos diferenciados. ―O turismo de base comunitária promove mobilização social, política 

e econômica, para manutenção das comunidades e moradores no território de origem‖ 

NAGABE, 2019: 299-300). BURSZTYN, BARTHOLO e DELMARO (2009), apontam que: 

Algumas experiências bem-sucedidas de turismo de base comunitária trazem 

importantes subsídios para essa discussão, apontando caminhos que podem 
ser fecundos na promoção de atividades turísticas enraizadas num modelo de 

desenvolvimento socialmente mais justo e ambientalmente responsável. As 

lições aprendidas com tais experiências são fundamentais para o debate 
sobre o direcionamento das políticas públicas para o turismo no Brasil, 
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enraizado na questão mais ampla sobre o modelo de desenvolvimento 
(BURSZTYN, BARTHOLO e DELMARO, 2009:77). 

 

Entre as experiências de Turismo de Base Comunitária bem-sucedidas, estão as atividades 

realizadas na Comunidade Rural Chã de Jardim. A referida comunidade está localizada a 7 

Km da sede do município de Areia-PB, inserida Região Geográfica Intermediária de Campina 

Grande. A uma distância de 118 Km da capital João Pessoa e 45 Km de Campina Grande, 

importante cidade do interior da Paraíba. A região onde Areia está inserida, é dotada de um 

potencial pautado em belezas naturais e culturais. 

Luciana Balbino, que atualmente é gestora dos negócios da Comunidade Rural Chã de 

Jardim e palestrante, relatou em visita ao local, que a grande maioria das pessoas que formam 

a grupo, residiam até início da década de 90, dentro da Mata do Pau Ferro, e dali retiravam os 

subsídios necessários para sua sobrevivência. O local foi transformado na Reserva Ecológica 

da Mata do Pau Ferro em 1992. ―A Reserva possui 600 hectares em área e constitui uma 

unidade de conservação de domínio estadual, criada pelo Decreto 14.832, de 01 de outubro de 

1992‖ (BARBOSA, 2004 apud NAGABE, 2019:267). ―Em 2005, a reserva tornou-se Parque 

Estadual, por meio do decreto nº 26.098, de 4 de agosto de 2005‖ (PARAIBA, 2005 apud 

NAGABE, 2019:267). A Mata do Pau Ferro possui grande valor para aqueles que convivem e 

também quando se trata de questões ambientais.  

Em 1996 houve a retirada das famílias da mata. Dessa data até o ano 2006, as famílias 

não tinham do que viver, não tinham capacitação para conseguir gerir o negócio da maneira 

como lhes foi ofertado. Em 25/05/2013, foi inaugurado o Restaurante Rural Vó Maria, 

possibilitando assim, uma melhoria na qualidade de vida de muitas famílias, mas sempre com 

muito esforço envolvido. A preservação das características locais é um importante atrativo.   

O desafio de promover o desenvolvimento socioeconômico da região 
nordeste do Brasil a partir do aumento do fluxo de turistas foi assumido pelo 

governo federal no início da década de 1990. Até então nenhuma outra ação 

pública havia sido concebida e posta em prática com o objetivo de 

desenvolver uma região por meio do turismo. Mesmo contestado, esse 
conjunto de ações vem pautando uma série de investimentos, públicos e 

privados, que vem transformando o território e as relações sociais nas áreas 

de influência dos projetos. Para compreender melhor a gênese desse 
processo, suas consequências e seus desdobramentos, faz-se necessário um 

breve histórico da atuação do poder público brasileiro nas tentativas de 

regulação e fomento do setor turístico (BURSZTYN, BARTHOLO e 
DELMARO, 2009: 81). 
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Foram feitas algumas tentativas para que a comunidade pudesse viver de maneira 

melhor após as pessoas terem sido retiradas da mata, mas só através do turismo, foi possível 

transformar a realidade daquelas pessoas que fazem parte da Comunidade Rural Chã de 

Jardim. Inicialmente de maneira mais lenta, mas que, com o passar do tempo conseguiu 

mostrar o potencial deles em nível local, estadual, nacional, e também chegando ao 

conhecimento internacional, por meio do Turismo de Base Comunitária, Turismo de 

Referência, Produção Associada ao Turismo e Empreendedorismo voltado para o Turismo.  A 

comunidade se tornou referência, depois do Restaurante Vó Maria.  

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo dessa pesquisa é entender o Turismo como um dos vetores de 

desenvolvimento turístico e cultural, já que a Comunidade Rural Chã de Jardim vem se 

consolidando e ganhando cada vez mais destaque através dos trabalhos ofertados.  

Aferindo as práticas culturais presentes na comunidade, percebemos como esses 

costumes influenciam na dinâmica local, por meio de atividades que abrangem os moradores 

e elementos naturais presentes e cultivados na área da pesquisa.  

 A participação in loco nas atividades desenvolvidas na Comunidade Rural Chã de 

Jardim, permite ao pesquisador estar inserido nas práticas desenvolvidas na localidade. Por 

meio do envolvimento dos moradores, a cultura local é resgatada, existindo uma maior 

interação entre os envolvidos, que são os turistas e os habitantes da comunidade.   

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado por meio da observação participante, acompanhada de um 

levantamento bibliográfico relacionado ao tema. Essas etapas ocorreram respectivamente para 

um melhor entendimento das práticas desenvolvidas na comunidade. 

 O entendimento dessas práticas, foi reforçado por meio da participação nas atividades 

desenvolvidas na comunidade. Dessa forma pretendemos ressaltar a importância do Turismo 
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de Base Comunitária na Comunidade Rural de Chã de Jardim para a preservação das 

características e práticas locais. A participação nas atividades da comunidade, reforçaram o 

entendimento dessas técnicas.  

Alguns dos autores que forneceram embasamento para construção da pesquisa foram: 

BURSZTYN, BARTHOLO e DELMARO (2009), NAGABE (2019), OLIVEIRA E MANSO 

(2010), SANTOS (2015). Foi utilizada também a documentação fotográfica, nos períodos 

onde se desenvolvam atividades de cunho turístico ou cultural, para servir como elemento 

ilustrativo dos estudos efetuados.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A pesquisa apresentada nesse artigo, se deu principalmente, após uma visita técnica, em 

cumprimento ao aos pré-requisitos da disciplina de Turismo e Antropologia Cultural, do curso 

de Turismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). As observações foram realizadas no 

mês de abril do corrente ano. 

Os empreendimentos turísticos da Comunidade Rural Chã de Jardim, estão localizados 

nas margens da rodovia (PB 079), que liga Areia a outras cidades do interior paraibano. Essa 

mesma rodovia, é utilizada como atrativo para o comércio, aproveitando assim, a boa 

localização e o fácil acesso para ofertar produtos de qualidade para aqueles que visitam e até 

mesmo atraindo a atenção daqueles que simplesmente trafegam pelo local. 

O município de Areia, local onde se realizou o trabalho, segue sendo participante da Rota 

Cultural CAMINHOS DO FRIO. Sua paisagem serrana e seu clima agradável durante boa 

parte do ano, são um convite aos turistas que gostam de um bom ambiente natural. Mas o 

município conta com outros atrativos, além dos naturais, dentre eles está a casa de Pedro 

Américo, o teatro Minerva, engenho e Hotel Triunfo, além das atividades puramente 

humanas, como as apresentações culturais, o artesanato e a gastronomia local. 

A Rota Cultural intitulada de CAMINHOS DO FRIO, foi criada no ano de 2005, com a 

finalidade de resgatar a cultura local das cidades inseridas no projeto. A rota permanece por 

uma semana em cada um dos nove municípios envolvidos, que são: Areia, Pilões, Matinhas, 

Solânea, Serraria, Bananeiras, Remígio, Alagoa Nova e Alagoa Grandes, durante esses dias os 
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turistas podem conhecer os atrativos culturais, como gastronomia, costumes, artesanato, 

música, religiosidade e também a parte ambiental, movimentando assim, a economia local.  

O turismo pode ser explorado de diferentes maneiras no município, assim como também 

na localidade analisada. As atividades de cunho turístico contribuem de maneira significativa 

para o desenvolvimento econômico e cultural da Comunidade Rural Chã de Jardim, além de 

contribuir para a preservação dos costumes locais. Cordeiro (2014), traz que: 

A importância dada ao turismo como ponte para o crescimento econômico e 

desenvolvimento de uma sociedade é de grande relevância. Dessa maneira é 

que o turismo constitui-se cada vez mais numa necessidade fundamental do 

ser humano, incorporando-se como uma das vaiáveis que medem sua 

qualidade de vida. Porém, seja qual for sua categoria social o turismo hoje se 

insere como uma necessidade do homem contemporâneo (CORDEIRO, 

2014:41). 

 

É fácil observar o valor dos empreendimentos turísticos para as pessoas que estão 

direta e indiretamente relacionadas. A importância vai além dos que dali conseguem seus 

sustentos, mas é um espelho para que outros locais possam desenvolver atividades voltadas 

para o turismo, que tem a comunidade de Chã de Jardim, como referência. Esse modelo de 

negócio, não fica restrito só a nível local e estadual, já conseguiu chegar a outros lugares do 

Brasil. Mostrando todo o potencial, que ali existe.  Oliveira e Manso (2010), apontam que: 

Quer a nível regional, quer a nível nacional, o efeito do turismo na criação 

de novas oportunidades de negócio e no aumento das oportunidades de 

emprego, foram os efeitos que mereceram maior concordância por parte dos 

inquiridos. Assim, e segundo os inquiridos o turismo em muito tem 

contribuído na região e no país para aumentar o nível do emprego e criado 

oportunidades de negócios. Apesar de o turismo na sua região não ter criado 

grandes problemas paisagísticos e urbanísticos, o mesmo já não tem 

acontecido a nível nacional. Por outro lado, o turismo tem contribuído para 

aumentar o consumo de bens e serviços produzidos na região ou no país, tem 

contribuído para aumentar quantitativa e qualitativamente as infra-estruturas 

e os serviços básicos, impulsionado o desenvolvimento e o crescimento de 

outros sectores de actividade e ajudado a desenvolver econômica e 

socialmente as regiões (OLIVEIRA e MANSO, 2010: 250). 

 

Chã de Jardim, é um modelo a ser observado, no que tange ao Turismo rural e de base 

local. É um lugar acolhedor, onde que você consegue enxergar a satisfação dos envolvidos em 
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poder contribuir com algo para você. É um local onde você é convidado a vivenciar das 

melhores situações possíveis e proporcionando a vontade de retornar. 

Segundo Luciana Balbino, 44 pessoas estão envolvidas diretamente e cerca de 200 

famílias estão envolvidas indiretamente nos negócios que a comunidade desenvolve. Os 

funcionários fizeram cursos no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e sempre que necessitam, passam por uma 

‗reciclagem‘. Os cursos são muito importantes para a formação e consequentemente para um 

melhor atendimento ao público. Quando o cliente se sente bem recebido ou atendido, amplia o 

interesse por um possível retorno, fortalecendo a imagem do estabelecimento. 

 O Restaurante Rural Vó Maria, possui informações visuais que o caracterizam como um 

ambiente tipicamente nordestino, com uma imagem verdadeiramente de interior, um convite a 

uma viagem na história. São preservadas as características locais, traços da cultura e também 

da gastronomia, possibilitando um maior interesse por parte de quem visita. Conforme os 

estudos de Alves e Sales (2010), os autores apontam que: 

A valorização e preservação de áreas com características intrínsecas são 

amplamente estudadas pelo Turismo. O empreendimento de territórios para a 

prática turística ganha, cada vez mais, força e público para essa atividade. 

Além de contribuir economicamente para as populações locais, pode 

estimular a manutenção de aspectos culturais e preservação de raízes e 

costumes do local (ALVES e SALES, 2010:5-6). 

 

A preservação desses traços culturais, traz um diferencial para a localidade analisada. 

Elementos que remetem ao Nordeste, são introduzidos como forma de atração, agregando 

valor ao empreendimento, contribuindo para a economia local (Figura 1). Os turistas 

procuram cada vez mais por lugares que ofereçam produtos diferenciados.  

 

Figura 1 – Casa da Vó Maria, localizada na frente do Restaurante Rural Vó Maria. 
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               Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

As pessoas que têm oportunidade de visitar a Comunidade Rural Chã de Jardim, além 

de poderem vivenciar de um ambiente típico do interior nordestino, como a ‗Casa da Vó 

Maria, que possui objetos tanto na parte interna como na externa que usados no dia a dia das 

famílias da região, principalmente as mais antigas.  

O espaço localizado na frente do restaurante é composto por componentes que 

remetam a região. O local possui espaços com algumas redes, onde os visitantes podem 

descansar, e também aproveitar para tirar fotografias. O principal diferencial do restaurante é 

que tudo que se consome é produzido no local. Nas refeições são oferecidos sucos naturais. 

Além do restaurante, as pessoas que visitam a comunidade podem desfrutar de outras 

experiências, através de alguns pacotes. A trilha na mata é uma oportunidade para aqueles que 

gostam de se envolver com a natureza. Durante o passeio foi introduzido um pique nique, 

pois, as pessoas sentiam fome dentro da mata. Uma oportunidade de estar mais próximo com 

o meio ambiente e de degustar de delícias típicas. Oficinas como a que foi ministrada sobre 

compostagem são oferecidas, no momento também foram ofertadas mudas de plantas 

frutíferas e de ervas, dando a chance de o participante levar uma lembrança do que foi 

vivenciado. 

A oficina de artesanato é muito importante para as mulheres da localidade, onde elas 

conseguem desenvolver seu trabalho e conseguirem uma renda extra. As atividades são 
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desenvolvidas com as folhas da bananeira, material encontrado na localidade (Figuras 2 e 3). 

É mais um momento de interação com quem faz parte da comunidade, onde se interage com 

as mulheres, podendo conhecer um pouco de suas histórias de vida, além de conhecer como se 

dá a confecção dos produtos com a palha da bananeira. 

 

Figura 2: Artesãs ministrando oficina de 

artesanato com a palha da bananeira. 

Figura 3: Moldura produzida pela autora, 

durante visita na comunidade Chã de Jardim. 

Fonte: Acervo pessoal, 2019.                                       Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
 

As artesãs comercializam seus produtos na ‗Bodega Vó Maria‘, que está localizada ao 

lado do restaurante. Artigos como bolsas, pastas, porta-retratos, porta-guardanapos e carteiras, 

são vendidos no local. A bodega conta ainda com outros produtos bem diversificados, 

contribuindo como outra mais uma fonte de renda para aqueles que fazem parte da 

comunidade. 

As atividades turísticas, contam ainda com a contemplação do pôr do sol, intitulado de 

‗Pôr do sol com Maria‘, onde os turistas têm a oportunidade de desfrutarem de um delicioso 

lanche, servido com produtos regionais (Figuras 4 e 5). Durante o espetáculo, quem visita tem 

a chance de adquirir a imagem de Nossa Senhora, confeccionada em palha de bananeira, pelas 

artesãs da comunidade. Uma cantora da comunidade tem a oportunidade de mostrar seus 

dotes artísticos para os visitantes, proporcionando um momento de tranquilidade e 

relaxamento. 

 

 

Figura 4: Café da tarde oferecido durante a 

contemplação do „pôr do sol com Maria. 

Figura 5: Imagem de Maria produzida com a 

palha da bananeira. 
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  Fonte: Acervo pessoal, 2019.                             Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 A comunidade mostra uma grande visão de empreendedorismo ao desenvolverem um 

grande número de atividades, principalmente na figura de Luciana Balbino, líder e principal 

interlocutora da comunidade. Os envolvidos buscam a todo instante a satisfação dos 

visitantes, para que exista a satisfação e o desejo de regressar ao local. Existe uma 

preocupação com que presta serviço, pois eles prezam pelo recebimento dos valores em 

dinheiro, para que ao fim das atividades cada pessoa da comunidade receba pelos serviços 

prestados, contribuindo para a renda das famílias envolvidas. 

 Os produtos oferecidos são bastante atrativos, pois todos são produzidos por membros 

da comunidade, algo que os diferencia de outros locais, proporcionando ao lugar, uma 

vantagem ao oferecer produtos de qualidade e que remetam as raízes de quem está envolvido, 

contribuindo para a preservação dos costumes regionais e do meio ambiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar no turismo como um dos principais vetores de desenvolvimento da 

Comunidade Rural Chã de Jardim, implica levar em consideração, que, se as atividades de 

cunho turístico forem realizadas da maneira correta, respeitando, valorizando e conservando a 

cultura, costumes e as características que ali estão encravadas, existirá sim, o fortalecimento e 

ampliação da economia local. 

Chã de Jardim, é sem dúvidas, um modelo a ser observado, no que tange ao Turismo 

rural e de base local. Um lugar acolhedor, onde você consegue enxergar a satisfação dos 

envolvidos em poder contribuir com o que for necessário para sua satisfação. É um ambiente 
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agradável, onde você é convidado a vivenciar das melhores situações possíveis, 

proporcionando uma sensação agradável e a vontade de retornar. 

Os empreendimentos visitados são muito importantes para a comunidade e para as 

pessoas envolvidas, proporcionando ao visitante a possibilidade de vivenciar diferentes 

experiências, algo que muitas vezes que não faz parte de suas realidades. Além de 

contribuírem para uma melhor qualidade de vida das pessoas que fazem parte da comunidade. 
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Resumo 

 

A Geografia envereda por diferentes áreas, dentre elas estão Turismo e Cultura. O Turismo 

está presente em diferentes lugares, influenciando direta e indiretamente na cultura e dinâmica 

local. O Turismo Cultural, subcampo de análise da Geografia Cultural, possui grande valor na 

atualidade, permitindo uma interação entre o gênero de vida habitual das comunidades e sua 

relação com o meio, encontra-se profundamente ligado às pessoas, seus costumes, tradições e 

práticas. O Turismo Rural é uma modalidade de que vem ganhando espaço e assumindo 

diferentes facetas na configuração espacial. O presente trabalho teve como objetivo observar e 

analisar como a prática do turismo influencia na cultura e dinâmica do Assentamento Veneza, 

localizado na Serra do Espinho, município de Pilões/PB. A comunidade foi transformada em 

Projeto de Assentamento em 1997, por causa da decadência da produção canavieira no 

município. Os procedimentos metodológicos empregados na pesquisa foram: levantamento 

em campo e gabinete, a observação participante e a história oral narrada pela comunidade 

local. Foram utilizados registros fotográficos e entrevistas junto aos moradores do 

assentamento, na coleta de subsídios para a pesquisa. Para um melhor embasamento da 

pesquisa foram levados em consideração autores como: Oliveira (2013), Ribeiro (2015) e 

Santos (2015). O Assentamento Veneza possui diferentes atrativos, onde o turista pode 

vivenciar de maneira prática a cultura local. Percebemos que, incentivar a conscientização da 

comunidade sobre o turismo é muito importante, para que a relação entre os moradores do 

Assentamento e turistas seja harmônica, respeitando os costumes e os elementos naturais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Assentamento; Cultura; Turismo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Geografia é um extenso campo de conhecimento e estuda a produção do espaço, 

através de processos distintos, caracterizando-se por analisar as relações que se dão entre a 
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sociedade e a natureza, ou seja, os elementos contidos nesse ambiente. Enquanto Ciência, 

envereda por diferentes áreas em suas abordagens, entre elas estão o Turismo e a Cultura.  

O Turismo remete à Geografia ao analisar formas, a organização e os impactos de suas 

atividades dentro do contexto social, ambiental e econômico, também por meio de 

conhecimentos e táticas ao utilizar o território e a paisagem, são algumas das paridades entre 

o campo geográfico e turístico (ALVES E SALES, 2010). Por isso, a Geografia está 

diretamente ligada as atividades que o turismo produz. 

A Cultura produz grande simbolismo nas paisagens. Os estudos culturais se 

assemelham aos estudos de cunho geográfico ao analisar o espaço por meio das ideias e dos 

sentimentos das pessoas e o que as os motivam a transformar o ambiente em que estão 

inseridos (NASCIMENTO et al, 2018:1). A cultura, juntamente com sua variedade de 

elementos, imprime suas próprias marcas nos lugares em que age, contribuindo para a 

produção do espaço.  

O Turismo Cultural, subcampo de análise da Geografia Cultural, possui grande valor 

na atualidade, permitindo uma interação entre o gênero de vida habitual das comunidades e 

sua relação com o meio e encontra-se profundamente ligado às pessoas, seus costumes, 

tradições e práticas. Esse tipo de turismo tem suas peculiaridades e sua procura tem 

aumentado consideravelmente. Sobre Turismo Cultural, Cordeiro (2014), coloca que: 

O turismo cultural pode ser considerado como uma atividade lazer 

educacional que contribui para aumentar a consciência do visitante e sua 
apreciação da cultura local em todos os seus aspectos – históricos, artísticos, 

culturais, ambientais, etc. E além disso, é uma forma de turismo que, entre 

outros objetivos envolve a apreciação de monumentos e sítios históricos, 

contribuindo dessa forma para a manutenção e proteção do patrimônio 
cultural e natural da humanidade (CORDEIRO, 2014:44) 

 

     O Turismo, está presente nos mais diferentes lugares, influenciando direta e 

indiretamente na cultura e na dinâmica local.  As atividades turísticas acontecem em locais 

onde exista determinado potencial que possa vir a ser explorado, tendo o poder de 

desenvolver as regiões onde se estabelece, se realizadas da maneira correta. BURSZTYN, 

BARTHOLO e DELMARO (2009), trazem em seus estudos que: 

Pensar as atividades turísticas como promotoras do desenvolvimento na 
região onde se estabelecem requer, então, conceber modelos que busquem a 

superação das privações de liberdades que limitam as escolhas e as 

oportunidades das pessoas e comunidades que têm seus modos de vida 
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situacionalmente afetados pela implantação dessas novas práticas. Isto 
implica pensar uma política de turismo integrada a uma política de 

desenvolvimento mais ampla, cujo foco deve estar na inclusão social por 

meio da afirmação da identidade cultural e da cidadania como suporte da 

ampliação do exercício efetivo de liberdades substantivas (BURSZTYN, 
BARTHOLO e DELMARO, 2009: 81). 

 

 Desenvolver as localidades por meio de atividades turísticas, é fundamental para 

algumas regiões, mas é necessário que exista o respeito com a cultura daquelas pessoas que 

estão inseridas em tais locais.  ―O desenvolvimento de uma cultura local para a valorização da 

sua sociedade considera principalmente as expressões e manifestações de sucessivas culturas 

até a cultura presente em sua área‖ (TAVEROS et al, 2016: 03). É muito importante que se 

conheça a história de cada lugar e das pessoas que ali habitam, para assim, compreender os 

costumes e as marcas impressas nas paisagens.   

As paisagens carregam diversos significados, são ricas em simbologia, carregam 

valores que caracterizam o grupo que interage no local. Para TUAN ―(...)as paisagens servem 

como pano de fundo para as atividades humanas...‖ (TUAN; 1980:162). Cada paisagem 

possui uma marca, um significado, proporcionando diferentes oportunidades para seu 

aproveitamento. Paes (2009), aborda sobre paisagem que: 

E é na paisagem que essas heranças e memórias, tornadas patrimônio, 

ganham materialidade. A paisagem é sempre uma herança material e 

simbólica, patrimônio coletivo, continente de signos e significados 

historicamente localizados. A paisagem, resultado da produção social e da 
determinação natural, é uma forma pela qual a sociedade vê o mundo. Ela 

reclama um sujeito que a signifique e que lhe confira valor. [...]. As imagens 

valorizadas, construídas ou recuperadas com o objetivo de mercantilização 
das paisagens, de fortalecimento dos lugares e de produção de 

territorialidades, participam de uma construção simbólica com base espacial 

(PAES, 2009:166). 
 

As práticas turísticas consomem as paisagens e junto com elas, toda sua essência. As 

pessoas tendem a buscar cada vez mais, por atividades diferentes daquelas que estão 

acostumadas a vivenciar no cotidiano. Com o aumento dessa demanda, novas possibilidades 

foram agregadas as atividades turísticas. O turismo antigamente abrangia somente viagens de 

lazer, mas outras modalidades foram sendo incorporadas. Umas das modalidades que vem 

ganhando espaço é o Turismo Rural. É crescente o número de propriedades rurais que aliam 
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atividades turísticas em suas rotinas. Acerca das atividades turísticas, Ribeiro et al (2009), 

trazem em suas pesquisas que: 

As atividades turísticas já ocorrem há muito tempo e são comuns em todos 

os ambientes terrestres, sobretudo naqueles dotados de belezas paisagísticas 

e culturais que proporcionam aos visitantes prazeres inigualáveis e uma 
incrível sensação de bem-estar. Assim, são desenvolvidas diversas 

modalidades de turismo, desde aqueles de cunho contemplativo até as mais 

radicais, onde o turista ou visitante pode interagir e viver o momento 
desfrutando das potencialidades naturais, sociais e culturais locais 

(RIBEIRO et al, 2015:363/364). 

 

Os turistas procuram outras maneiras de se divertir, descansar ou meramente interagir 

com o ambiente, sendo que, o meio rural fornece diversos elementos para atrair o interesse 

dos visitantes, tomado como exemplo as paisagens, experiências e modos de vida diferentes 

do que o turista está habituado a vivenciar em seus locais de origem. O ambiente rural, 

consegue proporcionar aos turistas, oportunidades para um maior aproveitamento dos espaços 

e das paisagens, ao utilizar lugares diferenciados. 

O Turismo Rural é um campo turístico que vem recebendo cada vez mais visibilidade. 

As pessoas que visitam as localidades que desenvolvem esse tipo de turismo, buscam por 

atividades que os tirem de suas rotinas e promovam momentos de relaxamento e experiências 

que os aproximem do que moradores locais vivenciam. Santos (2015), traz que: 

O turismo rural é a apropriação de um espaço da dimensão do espaço 

geográfico que pode ser modificado, receber infraestruturas, abarcar a 
visitação a propriedades rurais com pernoite ou não. Ele pode ser também 

uma fonte de renda para pequenas propriedades rurais (SANTOS, 2015:203). 

 

 As práticas do turismo, influenciam na cultura e dinâmica do Assentamento Veneza, 

que é uma comunidade rural, encravada na Serra do Espinho, situada a 3 km da área urbana 

do Município de Pilões/PB, na vertente oriental do Planalto da Borborema, com 343m de 

altitude, fazendo parte da Região Geográfica Intermediária de João Pessoa e Região 

Geográfica Imediata de Guarabira. 

 A comunidade acima referida, foi transformada em Projeto de Assentamento em 1997, 

por causa da decadência da produção canavieira no município. A partir da desapropriação das 

terras pertencentes a Usina Santa Maria, foi que se estruturou o Projeto de Assentamento 
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Veneza (PA), por meio da aplicação da política do Governo Federal por meio do programa do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  

As terras foram divididas entre os 26 assentados e suas famílias, cada um, recebeu 5,5 

hectares, em um total de 143 hectares. A partir desse acontecimento, o cultivo da cana-de-

açúcar foi abandonado, deixando de ser a principal atividade desenvolvida nesse espaço. A 

comunidade utiliza da agricultura e da pecuária de subsistência, para o sustento das famílias. 

É um lugar que, apesar de possuir limitações e instabilidades naturais, econômicas, 

sociais, os potenciais físicos e humanos, pertinentes à cultura e ao turismo das comunidades 

inseridas na Serra do Espinho, permitirá compreender a dinâmica local.  

 A presença de fauna e flora abundantes, beneficiam o desenvolvimento de outras 

atividades, entre elas está o artesanato e o turismo que, embora ainda seja pouco explorado, 

aparece como uma das potencialidades econômicas a serem desenvolvidas.  

 A comunidade estudada, ganhou esse nome por conta de sua paisagem representada 

por riachos, cacimbas e cachoeiras fazendo uma alusão à cidade Italiana Veneza. Para chegar 

ao assentamento é necessário ir por uma estrada de terra, percorrendo-se 1,1 km até chegar na 

sede, que conta com uma estrutura principal formada pelo, Memorial casa de farinha, capela 

de Nossa Senhora das Graças, a associação das mulheres (centro de artesanato) e a casa 

grande.   

 

OBJETIVOS  

 

O presente trabalho teve como objetivo observar e analisar como a prática do turismo 

influencia na cultura e dinâmica do Assentamento Veneza, que está localizado na Serra do 

Espinho, município de Pilões/PB, já que a comunidade possui forte potencialidade para o 

desenvolvimento de práticas turístico-culturais.  

A partir da observação acerca das práticas culturais presentes na comunidade, 

procuramos entender como determinados costumes influenciam na dinâmica local, através de 

atividades que envolvem habitantes, os produtos desenvolvidos no local, além dos elementos 

naturais encontrados na área da pesquisa.  
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 A participação in loco nas atividades desenvolvidas no Assentamento Veneza, 

permite ao pesquisador vivenciar através da percepção as práticas desenvolvidas na 

localidade. Por meio da inclusão dos moradores, a cultura local é resgatada, podendo existir 

uma maior interação entre os envolvidos, que são os turistas e os habitantes da comunidade.   

METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos empregados na pesquisa foram: levantamento em 

campo e gabinete, a observação participante e a história oral narrada pela comunidade local. 

Foram utilizados registros fotográficos e entrevistas junto aos moradores do assentamento, na 

coleta de subsídios para a pesquisas. As etapas ocorreram respectivamente para um melhor 

entendimento das práticas desenvolvidas na comunidade. 

 O entendimento dessas práticas, foi reforçado por meio da participação nas atividades 

desenvolvidas na comunidade. Dessa forma pretendemos ressaltar a importância das práticas 

do turismo e suas influencias sobre a cultura e dinâmica do Assentamento Veneza. A 

participação nas atividades da comunidade, reforçaram o entendimento dessas técnicas.  

Para um melhor embasamento da pesquisa foram levados em consideração autores 

como: OLIVEIRA (2013), RIBEIRO (2015), TUAN (2012). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 A Geografia possui diversos campos de atuação, o foco do nosso trabalho se deu sobre a 

Cultura e o Turismo, estando profundamente associados para que o turismo possa se 

desenvolver em determinada localidade, sendo imprescindível a participação da comunidade 

para a realização e promoção das atividades turístico-culturais de maneira correta e de forma 

harmônica propiciando assim, desenvolvimento.  

O turismo cresce cada vez mais com o passar do tempo e chega como respeitável fator 

de desenvolvimento para as localidades onde se desenvolve, adicionando valores culturais e o 

simbolismo existente nas paisagens. Cordeiro (2014), traz que: 

A importância dada ao turismo como ponte para o crescimento econômico e 

desenvolvimento de uma sociedade é de grande relevância. Dessa maneira é 

que o turismo constitui-se cada vez mais numa necessidade fundamental do 

ser humano, incorporando-se como uma das vaiáveis que medem sua 
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qualidade de vida. Porém, seja qual for sua categoria social o turismo hoje se 
insere como uma necessidade do homem contemporâneo (CORDEIRO, 

2014:41). 

 Com relação as atividades turísticas, cada vez mais estão sendo criadas opções que se 

adequem a cultura e as condições naturais de cada lugar. São muitas modalidades, como: 

ecoturismo, turismo cultual, turismo gastronômico, turismo rural. O meio rural comporta 

todos esses tipos de turismo, e é o que está acontecendo no Assentamento Veneza. 

As principais atividades desenvolvidas na localidade acima referida, são a pecuária e a 

agricultura. Esses atrativos, compõem ambientes de referência para os turistas que buscam o 

meio rural para consumirem elementos culturais, que muitas vezes, remetem ao passado. 

Esses traços culturais muitas vezes estão ligados profundamente com a maioria dos turistas, 

que procuram por oportunidades de viver no meio rural e desfrutar da cultura e da paisagem, 

que são tão marcantes nesses ambientes. 

O Assentamento Veneza conta com uma estrutura composta por: Uma casa de farinha, 

uma capela, que tem Nossa Senhora das Graças como patrona, a associação das mulheres, e a 

casa grande. Existe um projeto para restaurar a casa grande e consequentemente, ser 

transformada em pousada e restaurante.    

Ao visitar ao local, o turista tem a oportunidade de participar das atividades no 

Memorial Casa de Farinha, podendo vivenciar o processo onde que a mandioca é 

transformada em farinha de maneira tradicional, a produção do beiju, da tapioca entre outros 

produtos oriundos da farinha de mandioca.  Em seguida, toma um café da manhã na 

comunidade e desfruta dos sabores da região, com a degustação de deliciosas comidas 

tradicionais do Nordeste, inclusive da tapioca, que pode ser colorida, descoberta e fabricada 

pelos próprios assentados.  As figuras 1 e 2 refletem um pouco das atividades desenvolvidas 

no Assentamento. 

Figuras 1 – Memorial casa de farinha na 

entrada  do Assentamento Veneza, 

Pilões/PB 

Figuras 2 – Forno onde a mandioca é 

transformada em farinha, no interior do 

Memorial casa de farinha 
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Fonte: Trabalho de campo: 2018.  Fonte: Trabalho de campo: 2018. 

 Os grupos que visitam o local, tem a oportunidade vivenciar todo o processo de 

fabricação da farinha, inclusive, desde a retirada da lenha ou só observar. Dentro do Memorial 

encontram-se algumas imagens que contam um pouco da história da localidade. Essas pessoas 

são recebidas pela comunidade, participam das atividades, desfrutando da realidade e cultura 

local. 

O procedimento de colorir as tapiocas é feito com produtos produzidos pela própria 

comunidade. A tapioca de cor verde, é feita por meio da couve. Para obter a tapioca de cor 

amarela, é utilizado o açafrão da terra. Já a tapioca rosa, é colorida através do uso da 

beterraba.   

As tapiocas coloridas surgiram na comunidade, como pré-requisito para participarem 

da Rota Cultural Caminhos do Frio, que exigia que cada lugar onde a rota passasse, tivesse 

algo original do local. O colorido delas atrai as pessoas curiosas em conhecer o que tem de tão 

peculiar nelas. Agregando mais valor a um alimento tradicional no Nordeste, sendo mais uma 

forma de melhoria da renda. Foi através da diversificação de elementos, que as tapiocas foram 

incrementadas para gerar um diferencial de atração de pessoas e também para que pudessem 

participar da rota citada. 

A Rota Cultural Caminhos do Frio, foi criada em 2005, com o intuito de resgatar a 

cultura local das cidades inseridas no projeto. A rota fica durante uma semana em cada um 

dos municípios envolvidos, durante os dias do evento os turistas têm a oportunidade de 

conhecer os atrativos culturais, como gastronomia, costumes, artesanato, música, 

religiosidade e também a parte ambiental, contribuindo assim, para a movimentação da 

economia local.  
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O assentamento Veneza vem trabalhando para que o turismo do local ganhe mais 

atrativos, contando com o apoio do SEBRAE e participação efetiva da comunidade local. As 

mulheres associadas têm grande ligação com as atividades desenvolvidas no Assentamento 

Veneza, tendo a oportunidade de participar de muitas capacitações e consultorias promovidas 

pelo Serviço de Apoio às Microempresas da Paraíba (SEBRAE) e outros órgãos. 

As moradoras do Assentamento Veneza produzem diferentes tipos de artesanatos a 

partir de materiais encontrados no local e a partir da comercialização de seus produtos, 

ajudam nas despesas domésticas, são exemplos desses produtos: porta- toalha, pintura em 

tecido, crochê, bambus entre outros.  Ao negociarem esses produtos, proporcionam uma 

melhor qualidade de vida aos seus familiares. 

Percebemos, que estimular a conscientização da comunidade com relação as práticas 

turísticas, é fundamental para que exista uma boa relação entre os moradores do 

Assentamento e os turistas, possibilitando uma interação, onde prevaleça o respeito entre as 

pessoas, os costumes e sobretudo com o ambiente rural e elementos naturais nele existentes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa intitulada: ―Práticas turísticas e cultura no assentamento Veneza, 

Pilões/PB‖, apresentou como principal objetivo observar e analisar como a prática do turismo 

influencia na cultura e dinâmica do Assentamento Veneza, localizado na Serra do Espinho, 

município de Pilões/PB, microrregião de Guarabira/PB, tendo em vista que atividades 

turísticas são praticadas na comunidade, contribuindo para a preservação da cultura no local.  

No decorrer da pesquisa foi possível perceber, que a comunidade Veneza possui um 

grande potencial cultural e turístico. A gastronomia oferecida contribui para o enriquecimento 

do potencial que já se faz presente no local ao aliar a tradição da culinária nordestina, 

utilizando a farinha de mandioca como ingrediente para pratos típicos como o beiju e a 

tapioca. A tapioca produzida no Assentamento Veneza, ganhou destaque por ser se colorida 

de forma natural.   

Os moradores do Assentamento Veneza estão aprendendo a valorizar o potencial 

natural e social cada vez mais, colaborando para o desenvolvimento do turismo rural, por 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

349 

meio de atividades como: artesanato, caminhadas ecológicas, gastronômicas e culturais, 

oferecendo aos visitantes a chance de acompanhar o processo da fabricação da farinha de 

mandioca e desfrutar de um café da manhã com comidas regionais, necessitando apenas de 

um agendamento prévio.  

Para que exista um melhor desenvolvimento do turismo, é fundamental que aconteça 

uma maior ligação entre o poder público local, incrementando as capacitações, como as que já 

vem acontecendo, juntamente com uma maior divulgação, do potencial turístico existente na 

localidade. É necessário um conjunto de ações para que essas práticas ocorram da melhor 

maneira, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade. 

Referências Bibliográfica 

 

 

ALVES, F. D.; SALES, E. J. C. O Estudo do Turismo na Ciência Geográfica: Propostas 

Teórico-Metodológicas. Universidade de Caxias, Caxias do Sul, RS, 2010, p. 11. 

 

BURSZTYN, I.; BARTHOLO, R.; DELAMARO, M. Turismo para quem? Sobre caminhos 

de desenvolvimento e alternativas para o turismo no Brasil. IN: Turismo de base 

comunitária:  diversidade de olhares e experiências brasileiras. Orgs.: BARTHOLO, R.; 

SANSOLO, D. G.; BURSZTYN, I – Rio de Janeiro: Letra e Imagem, 2009, p.76-91. 

 

CORDEIRO, R. S. Os caminhos do Frio no desenvolvimento do Brejo paraibano. 

Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014, p. 104. 

 

NASCIMENTO, P. R. S.; BELIZÁRIO, M, A, S.; FREIRE, T. S. T.; SOUZA, G.F. Aspectos 

culturais e turísticos do assentamento Veneza em Pilões/PB. XIX Encontro Nacional de 

Geógrafos, João Pessoa, PB, 2018, p.11. 

 

OLIVEIRA, B. R. A GASTRONOMIA COMO PRODUTO TURÍSTICO: uma análise 

do potencial gastronômico da cidade de Natal/RN. Monografia (Graduação em Turismo) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN. 2013, p. 137. 

 

PAES, M. T. D. Patrimônio cultural, turismo e identidades territoriais um olhar geográfico. 

IN: Turismo de base comunitária:  diversidade de olhares e experiências brasileiras. 

Orgs.: BARTHOLO, R.; SANSOLO, D. G.; BURSZTYN, I – Rio de Janeiro: Letra e 

Imagem, 2009, p. 162- 176. 

 

RIBEIRO, T. M. S.C.; ARRUDA, L.V.; MARIANO NETO, B.; SILVA, A. B. Políticas 

públicas para a promoção da sustentabilidade ambiental no Assentamento Veneza, Pilões/PB 

In: Geografia e Território: planejamento urbano, rural e ambiental.1 ed. João Pessoa/PB: 

Ideia, 2015, v.III, p. 359-372.  



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

350 

 

SANTOS, D. M. N. O Turismo Rural em Panambi/RS. Revista Monografias Ambientais 

Santa Maria, Santa Maria, Edição Especial Curso de Especialização em Educação 

Ambiental. Revista do Centro de Ciências Naturais e Exatas – UFSM, 2015, p. 202-207. 

 

TAVEROS, T. S.; NASCIMENTO, P. R. S.; BELIZÁRIO, M. A. S. Práticas culturais como 

resgate da identidade social no projeto de assentamento (PA) Veneza, Pilões/PB. XVIII 

Encontro Nacional de Geógrafos, São Luís, MA, 2016, p,10. 

 

TUAN, Y-Fu. Topofilia – um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. 

Trad. Livia de Oliveira -  Londrina, Eduel,2012. 

 

 

 

GT-04-006 - Turismo e Cultura de Base Local 

 

O CULTO A SANTA LUZIA: Um resgate cultural na comunidade do sitio Tauá Areia/PB   
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Resumo 

 

Este trabalho tem a importância de mostrar a cultura local da comunidade do Sitio Tauá no 

município de Areia-PB, onde é realizado festas religiosas no mês de dezembro em 

homenagem a Santa Luzia. O culto a santa reúne pessoas de várias cidades onde muitos vão 

pagar promessas para a santa. Nesta pesquisa temos como objetivo geral resgatar 

historicamente o culto a santa Luzia identificando a sua importância cultural para a 

Comunidade do Tauá, temos como objetivos específicos fazer uma análise histórica do culto a 

santa Luzia, demonstrar a importância do resgate ao culto para a cultura local, identificar os 

fatores que contribuem com a diminuição do fluxo de devotos religiosos naquela comunidade. 

Foram utilizadas as seguintes obras bibliográfica, como, Livros, teses, revistas, dissertações, 

monografias que abordam o assunto em questão. O método utilizado foi o fenomenológico 

para Edmund Hussel (1859-1938) a fenomenologia entende as essências ideais não são 

simples representações , são fenômenos, ou seja, aquilo que se manifesta imediatamente a 

consciência, alcançado por uma intuição antes mesmo de toda reflexão ou juízo. Pretende-se 

também construir uma reflexão sobre o papel cultural que este culto tem nesta região e com 

isso criar uma conscientização entre os moradores para que os mesmos possam contribuir na 
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preservação da cultura religiosa daquela região, além do mais servirá de incentivo e 

valorização da religiosidade dos moradores que residem próximo aquele local.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Resgate; Culto; Santa Luzia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Tauá era um antigo engenho no município de Areia-PB situado a vinte e quatro 

quilômetros da cidade, pertencentes a herdeiros do antigo proprietário, Geraldo Garcia e de 

antigos moradores da época que já compraram pedaços de terras desse proprietário. 

Antigamente só havia cana-de-açúcar que posteriormente foi substituída por grandes cercados 

de capim Braquiária e a criação extensiva de gado nelore que veio a modificar a paisagem da 

região suplantando os antigos engenhos. Em algumas localidades veem-se plantações de 

banana, que atualmente é a fonte de renda da população local e outras culturas familiares 

como o milho, feijão, batata, e a mandioca.  

Foi nesse engenho que surgiu um proprietário que teve a iniciativa de construir uma 

igreja em homenagem a sua mãe que era devota da santa, daí nasce o culto nesse lugar, pois 

com a iniciativa de muitas outras autoridades políticas e religiosas da época resolveram 

colaborar com a criação de uma romaria onde se reuniam e reúnem-se várias pessoas das 

cidades e sítios vizinhos, para prestar sua homenagem a santa. 

Este trabalho tem a finalidade de contribuir com o resgate ao culto no Sitio Tauá no 

município de Areia-PB que vem ao longo dos anos perdendo sua identidade cultural, pois vale 

ressaltar que este espaço religioso e cultural vem entrado em decadência simplesmente pelo 

fato de muitas autoridades influentes na sociedade não colaborarem com a permanência da 

preservação deste ambiente religioso que faz parte da cultura local, onde muitos dos devotos 

ainda continuam frequentando este lugar, e tendo como um lugar sagrado e exclusivamente 

dedicado para cultuar a Santa. 

Sabemos que a cultura em nosso país é muito desvalorizada, pois são muitos que não 

respeitam a religião e a cultura do próximo. Vemos também que são poucas as iniciativas 

políticas para que se preserve os patrimônios históricos e culturais que muitas das vezes é 

nesses locais que estão enterrados vestígios de nossa história e origens, por isso que é de 
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extrema importância resgatar a cultura em nosso país onde o preconceito religioso e cultural 

no geral é muito desvalorizado e tratado com muito preconceito por parte dos indivíduos que 

não possuem educação cultural e ainda convivem com as armas da ignorância em um mundo 

moderno, mas completo de contradições e preconceitos por parte dos costumes que outrora 

faziam parte das nossas origens desde a época colonial. 

Retratar a realidade cultural de um povo é algo que nos leva a fazer uma viagem na 

nossa história e mergulhar de cabeça na raiz de nossas origens, entretanto existem aqueles que 

não compreendem que cultura é a matriz do conhecimento de um povo onde permanecem 

vivas as suas tradições e costumes que os deixa a cada vez mais perto de sua originalidade. 

Com o processo de globalização o mundo entrou em uma malha totalmente conectada com a 

modernidade onde se percebe uma estagnação da cultura na contemporaneidade, onde valores 

estão se perdendo com o tempo e a cultura está sendo excluída e deturpada dos povos e 

nações. 

Portanto não tem nada mais importante para identificar a peculiaridade de um povo a 

não ser pela cultura, seja ela religiosa na culinária, nas vestimentas, danças, músicas, dentre 

outras inúmeras que existem, por isso que a questão cultural deve ser preservada e que nós 

como seres humanos e cidadão brasileiros temos que lutar para manter esses costumes vivos 

para que possamos realmente conhecer um pouco de nossa história e originalidade no lugar 

em que vivemos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Analisar os acontecimentos e a maneira religiosa significa assimilar um fator 

identificável da experiência humana que pode se apresentar por exemplo como imagens que 

passarão por milhares de pessoas e foram se transformando de acordo com as tradições, 

algumas modeladas até em santuários. 

   Nenhuma tradição religiosa é ―total‖ nem existem status de favoritismo religioso. 

Conhecendo o lugar onde estamos e onde os outros estão com relação a fé e as crenças nos 

levam a desenvolver um sentido de proporção no campo das religiões, religiosidades e 

experiência religiosas, onde todos devem ser ouvidos e respeitados. Fazendo jus a uma 

diversidade de opiniões sobre um único fato: a fé. 
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[...] as esperanças do ato pelo qual o homem criou a cultura, presentes 
no seu próprio fracasso, são horizontes que nos indicam direções. Esta 

é a razão porque não podemos entender uma cultura quando nos 

detemos na contemplação dos seus triunfos técnicos/práticos (ALVES, 

1999, p. 23-24). 

 

 A religiosidade é a manifestação do sagrado, que é a presença de uma potência 

sobrenatural em que se mostra o poder por meio de um símbolo com uma força sobrenatural 

(CHAUÍ, 1995). Essa força que é considerada superior se torna uma espécie de alento para 

quem busca soluções para as adversidades que acontecem no dia a dia.  

 

 

 

 

ANÁLISE HISTÓRICA DO CULTO A SANTA LUZIA 

 

 

O Culto a santa Luzia iniciou-se naquela região no ano de 1936, com a construção da 

igreja que recebeu o seu nome. A senhora Luzia Coutinho Garcia que era mãe do proprietário 

de Tauá, Geraldo Coutinho Garcia e a senhora sua mãe era devota da santa, daí o seu filho 

resolveu construiu uma igreja enorme em forma de mutirão como mimo a sua mãe, no qual o 

proprietário doou o material e a população o trabalho.  

Os seus ornamentos foram doados por um bispo do Recife nascido naquela localidade, 

eles eram suntuosos parentes de seus referido antigos donos. Os milagres referidos aquela 

santa, são responsáveis por romarias naquela localidade por ocasião de sua festa no mês de 

dezembro que era de três dias de festa (11,12,13); é no último dia que ocorria a presença do 

número maior de pessoas. Pessoas de cidades vizinhas como Areia, Alagoinha, Alagoa 

Grande, Pilões, e de outras partes do estado da Paraíba e até de capitais como Recife, Natal e 

João Pessoa. 

Naquela época já eram realizadas primeiras comunhões, batizados crismas, 

pagamentos de promessas e até mesmo casamentos. As festividades eram muito concorridas, 

pois amanhecia o dia, chegavam romarias vindas de cidades circunvizinhas e procissões de 

pessoas que vinham de sítios vizinhos e de cidades próximas, também se tinha a presença de 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

354 

pessoas encima de caminhões cobertos por lonas que vinham de vários lugares para a 

celebração do culto a santa. 

Parques de diversões chegavam, armavam-se barracas para pernoites ou vendas de 

comidas típicas da região; até o pátio da casa grande servia de pousada para pessoas que não 

tinham como se alojar em outros locais. Como toda grande festa religiosa não faltava pavilhão 

onde eram arrematados animais assados deliciosos, a renda era sempre para a manutenção 

daquela igreja. Na figura abaixo se pode observar a igreja de santa Luzia nos dias atuais 

localizada no Sitio Tauá município de Areia-PB. 

 

 
Igreja santa Luzia, no Sitio Tauá na zona rural de Areia-PB 

Autor: Geilson Silva Pereira, 2018. 

 

A QUEDA DA IGREJA E A SUA RECONSTRUÇÃO 

 

Após a morte de Dona Luzia Coutinho Garcia (1980), o senhor Geraldo Garcia 

adoeceu e foi morar na capital João Pessoa, com seus parentes; a propriedade e a igreja 

receberam a assistência que de costume o povo os ministravam, e aconteceu o esperado que 

no ano de 1994 o teto que estava infestado de cupim caiu. Os parâmetros as imagens e os 

documentos existentes lá, ficaram guardados na residência do senhor Antônio Belmiro de 
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Souza, um agricultor que ficou responsável pela propriedade na época. Durante os anos suas 

paredes sofreram a ação da chuva e dos ventos e foram caindo pouco a pouco, no qual as 

festividades a santa Luzia pararam e os seus devotos se entristeceram muito. 

No ano de 1999 os moradores de Tauá se mobilizaram, obtiveram ajuda de materiais 

para a sua reconstrução, tais materiais foram doados pelo prefeito de Alagoinha, Ricardo 

Beltrão e a prefeita Adria Parazzo Gomes prefeita de Areia na época. Como aconteceu 

anteriormente, a comunidade, mesmo com um número menor de pessoas, prazerosamente 

reconstruiu a igreja. Esse reerguimento se se iniciou no dia 10/01/1999; no fim daquele ano a 

igreja estava concluída e foi inaugurada. 

A igreja não tem a imponência da antiga, ela é bem menor, nem o prestigio e 

assistência que gozava outrora por parte da Diocese. Esporadicamente celebraram-se missas 

lá fora da tradicional festividade, mas sempre acontecem por ocasião da mesma. Casamentos, 

batizados, primeira comunhão e pagamentos de promessas ainda são observados nessa 

ocasião. O fluxo de pessoas diminuiu consideravelmente, talvez pelo fato de não se observar a 

presença de bispos e números significativos de padres na ocasião e também por a propriedade 

estar nas mãos de novos proprietários que não se importam em preservar a tradição local, pois 

com isso faz com que a religiosidade cultural perca a essência na comunidade do Tauá. 

 

O CULTO A SANTA LUZIA NOS DIAS ATUAIS: A DIMINUIÇÃO DA 

RELIGIOSIDADE  

 

 

Nos dias atuais podemos perceber a permanência do culto a santa Luzia no sitio Tauá 

cada ano que passa está entrando em declínio, pois os proprietários da comunidade do sitio 

não são mais os mesmos e grande parte dos moradores resolveram migrar para a zona urbana 

em busca de melhores condições de vida, e que por isso que também vem diminuindo o fluxo 

de pessoas naquele lugar. 

Nos meses de maio os fiéis ainda costumam rezar novenas de acordo com a tradição 

católica, fazem festas religiosas sempre no fim desse mês. Mas o principal culto a santa é no 

mês de dezembro onde ainda acontece a realização de uma missa em homenagem a santa 

Luzia, que para os católicos é a santa que protege os olhos.  
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Os ciclistas fazem promessas para a santa vindo de Guarabira, pilões, Remígio, Areia, 

Alagoa Grande, Alagoinha, assim também como de vários outros municípios do estado. 

Outros fazem caravanas vindo das capitais como João Pessoa, Recife, Natal entre outras. 

Porem hoje o culto religioso nessa localidade está diminuindo bastante, pelo fato de não ter 

apoio dos prefeitos dos municípios vizinhos em principal da cidade de Areia. Hoje essas terras 

foram vendidas para um proprietário que a abandonou, e também com o fim da Escola Luzia 

Coutinho Garcia que recebeu este nome em homenagem a mãe do antigo proprietário que 

hoje só resta as ruínas dela, porem só ficou naquele lugar a igreja que ainda continua 

preservada como patrimônio histórico e cultural do sitio Tauá. 

A casa grande que também ficava próxima da igreja foi também derrubada no ano de 

2012, pois com a saída do administrador da terra que tomava conta da igreja e da casa grande 

que servia de hospedagem para muitos que vinham visitar a santa fez com que o turismo desse 

lugar ficasse quase extinto, pois a quantidade de pessoas que frequentam vem diminuindo 

consideravelmente nos últimos anos, e a perspectiva é que em um futuro bem breve não será 

realizado o culto pois as autoridades religiosas não tem interesse em manter o local ativo e a 

própria comunidade não contribui de forma significativa na preservação deste patrimônio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Portanto o fluxo de pessoas nessa localidade ainda sobrevive, porém, o número de 

pessoas que permanecem frequentando está reduzido cada vez mais, entretanto ainda tem 

aqueles que seguem a tradição e continuam visitando o local. Na realidade e crucial que a 

comunidade perceba que este culto poderia contribuir de forma significativa para a região, 

pois é um culto voltado para a cultura folclórica da região local preservando os valores 

religiosos dos devotos de Santa Luzia.  

O culto está entrando em declínio devido as autoridades religiosas, e políticas locais 

não contribuírem no planejamento dessa festividade na região, com isso é importante ressaltar 

que ainda tem poucas pessoas que preservam esse local como um lugar sagrado, como diz a 

tradição.   
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É crucial que se preserve patrimônios históricos e culturais religiosos, pois a cultura é 

algo que deve ser conservado, todavia sabe-se que ela é de extrema importância para se 

compreender o meio em que vivemos respeitando as diferenças sociais e vendo a sociedade 

com olhares diferentes. Por isso que é preciso o incentivo das autoridades locais e regionais e 

da população da comunidade através de mobilizações que possam construir uma formula para 

melhorar e resgatar este patrimônio cultural do sitio Tauá. 
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Resumo 

 

O presente artigo se trata de uma análise do discurso da narrativa do cordel remetido a 

descrição identitária do Nordeste utilizando como categoria de analise geográfica a região. 

Este trabalho tem por objetivo analisar a retratação da cultura nordestina encontrada nos 

cordéis. Neste viés, contamos com as contribuições de autores como Bardim, NETO e 

CHAGAS e Haesbaert (2004)  que abordam essa temática. Para realizar a análise utilizamos o 

método hipotético-dedutivo adjunto a hermenêutica partindo do pressuposto de que a 

observação e percepção do lugar é realizada na análise. O cordel em análise é  ―a seca no 

Ceará‖ do autor Leandro Barros, e podemos concluir que a obra retrata claramente traços de 

regionalismo a partir da descrição identitária do Nordeste patenteando assuntos como a seca e 
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migrações para centros urbanos o que caracteriza um processo denominado de 

desterritorialização. Desse modo, compreendemos que por meio desse trabalho conseguimos 

também, promover reflexões acerca da realidade dos nordestinos, apresentando o cordel como 

expressão viva de representação da cultura nordestina. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Cordel; Lugar; Representação. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A literatura de cordel tem sua manifestação em Portugal no século XVII, onde pessoas 

cegas comercializavam as ―folhas volantes‖ ou também chamadas de ―folhas soltas‖, 

evidenciando-se a existência desta modalidade literária também na América Latina, escritos 

denominados de ―hojas‖ ou ―corridos‖, englobando narrativas de fatos tradicionais, da mesma 

maneira que ocorre com a literatura de cordel brasileira. Na França, o cordel teve um espaço 

em que atuava como uma espécie de literatura volante, mais direcionada ao meio rural e, na 

Inglaterra, folhetos parecidos aos que circulavam no Brasil eram correntes, formados de 

romances e contos imaginários e de folhas volantes sobre acontecimentos históricos. Já na 

Alemanha, eram editados em tipografias avulsas, designados ao grande público e 

comercializados em mercados e feiras. Sendo assim, embora tenhamos recebido uma forte 

influência literária de Portugal e Espanha, existem outras fontes dessa manifestação na 

Europa, desde o século XV e XVI.  

Na segunda metade do século XIX começaram as impressões de folhetos brasileiros, 

exaltando as próprias peculiaridades nacionais. Os temas incluem desde fatos do cotidiano, 

episódios históricos, lendas, temas religiosos, entre muitos outros, segundo Jorge Amado:  

Nascida do povo e por ele realizada, a Literatura de Cordel corresponde às 

necessidades de informação, comentário, crítica da sociedade e poesia do 

mesmo povo que a concebe e a consome. É, ao mesmo tempo, o noticiário 
dos fatos mais importantes que ocorrem no mundo, no país, no estado, na 

cidade, no bairro, e sua interpretação do ponto de vista popular. É, ao mesmo 

tempo, a crítica por vezes contundente e a visão poética do universo dos 

acontecimentos. É puritana, moralista, mas igualmente cínica e amoral, 
realista e imaginosa – dentro de suas contradições perdura a unidade 

fundamental do choque da cultura e da vida do povo com a sociedade que 

limita, oprime e explora as populações pobres e trabalhadoras. Pode-se dizer, 
em resumo, que a literatura de Cordel é uma arma do povo contra seus 

inimigos. (JORGE AMADO, apud BAHIA, 1997)5 
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       No Brasil, a literatura de cordel é produção característica da região Nordeste, sobretudo 

nos estados de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Sendo 

comercializada em mercados e feiras pelos próprios autores tendo como principais assuntos 

abordados a descrição identitária da região nordeste sobre tudo episódios de seca e migrações. 

Portanto o presente trabalho objetiva analisar o cordel como uma figura de representação 

cultural da região do nordeste. Todavia, também busca analisar os principais eixos de 

representações retratados no cordel. 

 

METODOLOGIA  
 

O trabalho foi iniciado através de um levantamento bibliográfico sobre a historicidade 

do cordel e seu desenvolvimento no Brasil e especialmente na região nordeste. Em seguida foi 

realizada a escolha do cordel para analise na qual foi utilizada a análise de conteúdo, que 

segundo Bardin (2007) ―é um conjunto de técnicas de análise de comunicações.‖ (p.27, 2007). 

E a autora ainda ressalta que este método ―visa o conhecimento de variáveis de ordem 

psicológica, sociológica, histórica, etc., por meio de um mecanismo de variáveis de dedução 

com base em indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de mensagens particulares. ‖ 

(P. 39, 2007). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O cordel foi inserido no nordeste contendo as peculiaridades da cultura regional, vez 

que grupos de cantadores, em face da formação social nordestina, das desigualdades e 

conflitos sociais e familiares, utilizavam o cordel como instrumento de pensamento coletivo e 

expressão da memória popular, ou seja, como toda manifestação cultural o cordel retrata a 

realidade do autor de acordo com o lugar onde se passa a produção sendo uma manifestação 

das relações que ocorrem no meio segundo Chargas ( 2013) : 

A literatura de cordel é proveniente da cultura local e popular, com suas 
atribuições, sentidos, significados; enquanto mais uma forma de 

comunicação e disseminação de informações e cultura para grande massa. 

Esse tipo de literatura é derivado da tradição oral, isto é, surge da fala 

comum das pessoas e também das histórias contadas por elas, e não como 
fixadas no papel.  



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

361 

 

A realidade nordestina a partir das relações culturais do ser sobre o meio foi tomando 

impulso com a literatura de cordel. Acontecimentos como as façanhas do cangaceiro Lampião 

(Virgulino Ferreira da Silva, 1900-1938, a figura religiosa e política de padre Cícero são 

alguns dos assuntos de cordéis que tiveram maior tiragem no passado.  

Um dos temas mais apresentados  pelos autores nos  cordéis é sem dúvidas a seca, 

sobretudo, por todo um contexto histórico criado sobre a região do Nordeste a partir de uma 

manobra da elite açucareira nordestina, que posteriormente a reconhecida seca de 1897, 

iniciou um processo de  disseminação de um cenário nordestino que apenas apresentava  a 

região como sempre árida, intencionalmente, por interesses  financeiras nos invest imentos do 

governo federal. 

 

RESULTADOS  

 

A associação da imagem do nordeste a seca, foi construída em períodos temporais e 

perdura até os dias atuais, assim sendo os cordéis um dos meios de comunicação que 

apresentam essa imagem, que é retratada claramente no trecho do cordel intitulado ―A seca do 

Ceará‖, de Leandro Gomes de Barros. 

 

―Seca as terras as folhas caem,  

morre o gado sai o povo,  

O vento varre a campina,  

Rebenta a seca de novo;  

Cinco, seis mil emigrantes  

Flagelados retirantes  

vagam mendigando o pão ,  

Acabam-se os animais  

Ficando limpo os currais  

Onde houve a criação. 

 

 

Não se vê uma folha verde  

Em todo aquele sertão  

Não há um entre aqueles  

Que mostre satisfação  

Os touros que nas fazendas  

Entravam em lutas tremendas,  
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Hoje nem vão mais o campo  

É um sítio de amarguras  

Nem mais nas noites escuras  

Lampeja um só pirilampo [...].‖ 

 

O cordel do escritor Leandro Gomes de Barros escolhido para ser estudado nesse artigo 

foi ― A seca do Ceará‖ por apresentar traços do regionalismo. Como o texto na integra 

apresenta 18 estrofes, cada uma com 10 versos, um recorte foi realizado, fragmentando 

apenas 05 estrofes para análise, que estão expostas na tabela abaixo. 

 

 

 

 

Amostragem Análise do conteúdo 

Seca as terras as folhas caem/ Morre o 

gado sai o povo/ O vento varre a 

campina/ Rebenta a seca de novo/ Cinco, 

seis mil emigrantes/ Flagelados retirantes/ 

vagam mendigando o pão/ Acabam-se os 

animais/ Ficando limpo os currais/ Onde 

houve a criação// 

 

Essa estrofe nos mostra algumas 

consequências que a seca no Ceará 

proporciona ao povo. Como: as terras secam, 

Os gados morrem, e o povo se ver sem 

condições de permanece ali e acabam 

abandonando suas terras e partem para outra 

localidade que lhes ofereça uma condição de 

vida melhor. 

Não se vê uma folha verde/ Em todo aquele 

sertão/ Não há um entre aqueles/ Que 

mostre satisfação/ Os touros que nas 

fazendas/ Entravam em lutas tremendas/ 

Hoje nem vão mais o campo/ É um sítio de 

amarguras/ Nem mais nas noites escuras/ 

Lampeja um só pirilampo// 

 

Nessa estrofe Leandro mostra a insatisfação 

do nordestino com a terra seca, a estiagem 

persistindo. Ele traz à tona uma tradição no 

Nordeste que é a briga de touros nas grandes 

fazendas no sertão. Mas que agora não há por 

causa da seca, nem os vagalumes aparecem 

com a chegada da noite 

Aqueles campos que eram/ Por flores 

alcatifados/ Hoje parecem sepulcros/ Pelos 

dias de finados/ Os vales daqueles rios/ 

Nesta estrofe o autor descreve o quão florido 

eram os campos, repletos de plantas e que 
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Aqueles vastos sombrios/ De frondosas 

trepadeiras/ Conserva a recordação/ Da 

cratera de um vulcão/ Ou onde havia 

fogueiras// 

agora só há crateras representando a presença 

persistente da seca. 

O gado urra com fome/ Berra o bezerro 

enjeitado/ Tomba o carneiro por terra/ Pela 

fome fulminado/ O bode procura em vão/ 

Só acha pedras no chão/ Põe-se depois a 

berra/ A cabra em lástima completa/ O 

cabrito inda penetra/ Procurando o que 

mamar// 

Leandro nessa estrofe disserta sobre a fome 

que os animais (gado, bezerro, Carneiro, 

bode, Cabra) passam por causa da seca, é um 

sofrimento gigantesco e muitos acabam 

morrendo. 

Tabela 01- Analise do cordel.  

 

Na primeira estrofe do cordel, Leandro apresenta marcas do regionalismo, ao descrever 

o sertão. Além disso, evidência um costume do povo nordestino, que por não encontrar meios 

de viver em suas terras, acabam tomando a decisão de deixar o nordeste em busca de 

oportunidades nos grandes centros urbanos o que caracteriza segundo Haesbaert (2004) o 

processo de desterritorialização que pode ser caracterizado como  ―A função de 

desterritorialização: D é o movimento pelo qual ―se‖ abandona o território. É a operação da 

linha de fuga. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 224) 

No decorrer da segunda estrofe, é descrito algumas características do sertão, e retrata 

também o comportamento do sertanejo, a sua insatisfação por causa da seca. O autor ainda 

ressalta um habito dos sertanejos, que é a briga de touros nas grandes fazendas que agora não 

tem em decorrência da estiagem. Nem o vagalume aparece durante a noite. 

Na terceira estrofe Leandro é retrata o sertão antes da seca e depois. Antes os campos 

eram tão floridos, que as pétalas das flores caiam no chão e ficavam ao redor das mesmas. 

Além das inúmeras plantas que junto com as flores coloriam o lugar. Com a seca só resta 

folhas secas e crateras no chão. 

Por fim, na quarta estrofe escolhida para esta análise do cordel ― seca do Ceará‖, 

Leandro descreve o sofrimento dos animais nesse sertão, à beira da morte, com a dificuldade 

de conseguir alimento. A fome maltrata-os e isso entristece seus donos que tiveram inúmeros 

esforços para cuidar deles. Leandro através de sua escrita sobre a seca, retrata todo o 

sofrimento do povo nordestino e não apenas do povo cearense. Também são encontrados 
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traços do regionalismo que  é retratado através da descrição do lugar, da fauna, as paisagens, 

vestimentas, as características do povo sertanejo, as lutas desse povo, como se comportam, 

quais são seus costumes. É a riqueza cultural de um povo, descrita nos mínimos detalhes 

como afirma João Cabral de Melo Neto, em entrevista a Marques Gastão, no Diário de 

Lisboa, (1958) : 

O regionalismo não é uma linguagem regional, que o inutilizaria, mas falar 

de problemas que estão mais próximos da pessoa que fala: a dor do homem, 

a alegria, as suas lutas e as suas belezas etc. Não, é claro, com a limitação de 

uma linguagem local, que inutiliza a expressão universal e a transmissão 

objetiva do conteúdo humano do poema ou do romance.  [...]. O que 

interessa é o problema do homem. Quando me bato pelo regionalismo é para 

mostrar, numa anedota, o local, os sentimentos comuns a todos os homens. 

O homem só é amplamente homem quando é regional [...]. Faulkner, por 

exemplo, é profundamente universal, porque é regional e nacional. [...] O 

perigo do regionalismo para o poeta é também a limitação da linguagem, 

porque o conteúdo psicológico lá está indiretamente no seu conteúdo 

humano. E a poesia, em geral, não é realista, ou melhor, não permite tanto 

realismo como o romance. (ATHAYDE, Felix) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Leandro Gomes de Barros, como nordestino, Paraibano, teve o intuito de retratar 

neste cordel um problema social que os nordestinos enfrentam com a estiagem, por longos 

períodos. Na época, a sociedade era marcada por movimentos migratórios, pela fome e pela 

seca. E nessa narrativa ele mescla acontecimentos históricos e a liberdade de expressão dele. 
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As questões relacionadas ao campo no século XXI são de herança 

histórica banhadas em conflitos por terra e sua posse. No Brasil esses 
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ingrediente fundamental para a concretização de tais eventos. Desse 

modo, o presente grupo de trabalho objetiva abordar as questões 

agrárias, enfocando o território, enquanto espaço de lutas e conflitos 

que se descortinam no campo brasileiro. 
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Resumo  

                                                             

O presente artigo foi desenvolvido a partir do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

elaborado sobre a pesquisa de um estudo de caso na comunidade rural Agrovila Ribeiro Novo, 

Alagoinha/PB, apresentado ao curso de Geografia. O objetivo parti de uma análise acerca das 

práticas agrícolas desenvolvidas pelos agricultores familiares na referida localidade rural, 

situada na parte sudoeste do município de Alagoinha/PB, que fica situado na porção oriental 

do Planalto da Borborema do estado da Paraíba. Na Agrovila Ribeiro Novo residem 40 

famílias, onde mais da metade da população adquire parte da renda e da alimentação 

diretamente da agricultura familiar, muitos agricultores possuem lotes com média de 2 a 4 ha. 

É uma diversidade de produtos agrícolas como milho, feijão, fava, inhame e cana-de-açúcar 
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que são produzidos por esses agricultores familiares, no qual eles são cultivados com o 

objetivo de adquirir alimentos e renda. Aposentados, trabalhadores alugados e desempregados 

destacam-se como aqueles que são os principais sujeitos pela consolidação da produção 

familiar na comunidade. A comunidade foi criada no ano de 1983, pelo Programa de Apoio às 

Populações Pobres das Zonas Canavieiras do Nordeste (PROCANOR). Foram feitas 

entrevistas semiestruturadas e aprofundadas com os principais sujeitos do estudo, os 

agricultores e agricultoras familiares da Agrovila Ribeiro Novo e foi feito um levantamento 

de dados documentais a respeito da criação da comunidade. A pesquisa se caracterizou como 

a de Observação Participante (White, 2005). 

  

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade Rural; Agricultura Familiar; Trabalhadores Rurais. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A agricultura familiar em comunidades rurais desempenha um importante papel no 

contexto socioeconômico. As oportunidades de produtos agrícolas que ela oferece é vasta, são 

inúmeras opções que o homem do campo pode utilizá-la a seu favor. É uma busca constante 

que o homem do campo sempre está atrás enquanto produtor do seu próprio alimento e renda, 

em busca de alternativas que lhe atribuía melhor qualidade de vida para sua família, é onde o 

agricultor familiar se coloca como autor principal do seu meio de sobrevivência. Na realidade 

ele não quer ficar dependente de outros meios de produção de capital, ele quer a sua própria 

liberdade de produzir o que bem quer (DINIZ, 2018). 

Nogueira (2014) enfatiza de que a agricultura familiar por si só, não é suficiente para 

sustentar o agricultor e a sua família. O autor coloca de que a mesma tem que ser conciliada 

com outra ocupação, através de uma atividade assalariada. Na área de estudo da pesquisa, na 

Agrovila Ribeiro Novo, essa situação é também vista, uma boa parte dos agricultores 

familiares, exceto os aposentados, sempre tem um trabalho extra assalariado, pois diferente da 

agricultura familiar que é uma renda adquirida a longo prazo, o trabalho assalariado tem a 

finalidade de satisfazer as necessidades econômicas imediata da família.  

A agricultura familiar, é caracterizada por se valer de técnicas rudimentares, que não 

utilizam nenhum tipo de maquinário ou que se equivale de pouco recurso tecnológico. Esse 

fato é decorrente principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país, que são menos 

abastecidas pelos programas governamentais. Já em regiões mais desenvolvidas como 
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Sudeste, Sul e Centro-Oeste, encontra-se agricultores familiares mais ‗‘abastecidos‘‘ que 

estão empegando técnicas mais elaboradas se comparadas as outras regiões (SILVA, 2006).  

Diante dessa funcionalidade, Oliveira (2007) destaca que a agricultura familiar está 

voltada em visar a ampliação da renda da família, a produção de alimentos sempre fica em 

segundo plano. Enquanto que a agricultura familiar camponesa, difere da agricultura familiar 

pela razão de que o seu plantio é exclusivamente para o consumo da sua família. Fauth (2008) 

destaca que nos últimos anos a agricultura familiar no Brasil, vem se mostrando como uma 

das grandes propulsoras no que se diz respeito ao ‗‘desenvolvimento socioeconômico‘‘ do 

país. Essa atividade agrícola, é destacada como sendo aquela que mais emprega trabalhadores 

rurais no campo e é a principal responsável por mais da metade da produção de alimentos que 

são consumidos pelo povo brasileiro. 

Em Alagoinha, município do local do objeto da pesquisa, a agricultura familiar é 

responsável por uma boa parte da renda e alimentos obtidos da população rural e urbana. De 

acordo com o Censo Agro 2017, foi destacado na pesquisa no município de Alagoinha, a 

lavoura permanente concentra 339,408 ha, enquanto que a lavoura temporária, ocupa uma 

área de 819,864 ha, e nela são produzidos os principais produtos da agricultura familiar. 

Alimentos como a mandioca, milho, fava e o feijão-verde se destacam com relação a 

quantidade produzida e área plantada. Mas o produto que é colhido em maior quantidade é a 

cana de açúcar, prevalecendo sobre os demais alimentos, esse quadro também é visto na 

comunidade estudada. 

Diante desse quadro de valorização e importância da agricultura familiar, o objetivo 

desse artigo é o de analisar a influência que agricultura familiar impôs para a formação da 

comunidade rural Agrovila Ribeiro Novo e que se perpetua até os dias atuais. O mesmo 

buscou compreender através da Observação Participante (White, 2005) e entrevistas 

semiestruturadas e aprofundadas
81

 com moradores e agricultores de como ocorre o processo 

                                                
81 Como procedimentos metodológicos do TCC destacamos que a pesquisa se caracterizou como a de 

Observação Participante (WHITE, 2005),  pois como moradora do local desde o meu nascimento, ficou mais 

fácil entender o processo de organização do local, surgindo um interesse para compreender melhor os processos 

que envolvem a área da pesquisa da Geografia Agrária que ocorrem no meu local de habitação. E ainda 

realizamos entrevistas semiestruturadas onde foi possível avaliar os principais aspectos do local a ser estudado, e 

entrevistas aprofundadas que tiveram o propósito de analisar as dinâmicas locais da prática agrícola e também de 

elucidar como foi idealizado a formação da Agrovila Ribeiro Novo. 
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de distribuição e destino desses alimentos, ressaltar a importância dessa produção dentro da 

localidade e o de verificar os pontos positivos e negativos advindos da agricultura familiar nos 

aspectos sociais, econômicos e ambientais, além de fazer uma comparação das circunstâncias 

agrícolas do ano da pesquisa, o de 2018, com o ano do presente artigo, o ano de 2019 
82

.  

 

UM ESTUDO DE CASO NA AGROVILA RIBEIRO NOVO E O SEU SURGIMENTO 

ENQUANTO COMUNIDADE RURAL 

 

 

São no total de 40 famílias residentes na agrovila, com aproximadamente 120 pessoas. 

A comunidade conta com uma escola de ensino fundamental I, uma lavanderia comunitária e 

no seu espaço central tem um canal, que é uma espécie de vala para esgotos a céu aberto, uma 

casa de farinha comunitária e um poço artesiano, estes prédios públicos foram construídos 

pelo PROCANOR. A comunidade ainda conta na sua estrutura física com uma casa para o 

armazenamento de açafrão (Bixa orellana), que foi construída pela Associação dos Moradores 

Rurais de Ribeiro Novo ,que também está desativada desde o ano de 2005 e uma igreja 

católica, edificada no ano de 1991, que teve como responsável pela sua construção o padre 

Luigi Pescarmona.  

A localização da área do objeto de estudo, a comunidade rural Agrovila Ribeiro Novo 

está situada na parte sudoeste do município de Alagoinha/PB, encontra-se na divisa com o 

município de Alagoa grande/PB. É uma área de encosta do Planalto da Borborema, nas 

encostas orientais, ficando na zona do Brejo paraibano e a Depressão Sublitorânea da Paraíba. 

A área da localidade conta com 88,7 ha distribuídas em lotes de aproximadamente de 2 a 4 ha 

por família.  

Essas terras onde hoje é a comunidade, eram de propriedade de José Cavalcante dos 

Santos, que antes pertencia a parentes dos fundadores do Engenho Balancinho. Sendo que 

essa área foi adquirida no ano de 1983, pelo programa PROCANOR, com a finalidade de 

distribuí-las com as famílias que foram reunidas para serem beneficiadas com o projeto. Diniz 

                                                
82 No caso a pesquisa para o TCC, foi encerrada no fim de 2018, porém as mudanças sempre estão ocorrendo no 

espaço geográfico e o fato de ser moradora do local da pesquisa para mim proporciona sempre informações 

adicionais, que a enriquece ainda mais. 
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(2018, p. 25) ressalta que ‗‘a comunidade se formou bem antes das grandes lutas que se deram 

no país e que estavam atreladas a CPT, que também deram origem ao MST‘‘.   

Diferente do clássico modelo de ‗‘reforma agrária‘‘ que se realiza através a 

criação de assentamentos rurais, que é apenas uma distribuição de terras no 

Brasil, que na maioria das vezes são alcançadas através de organizações de 
apoio, como o MST ou a CPT. A comunidade rural Agrovila Ribeiro Novo 

passou por um processo de reforma agrária atípico em relação a esse modelo 

(DINIZ, 2018, p. 24).    
       

Em entrevista com Paulo Luiz dos Santos, extensionista da EMATER, responsável pela 

aplicação do projeto que acabou com a culminância da criação da comunidade, o mesmo 

argumenta que essa foi a primeira comunidade rural criada por esse programa na região. Além 

dessa agrovila, o PROCANOR foi responsável pela criação das comunidades da Agrovila 

Ribeiro Grande (Alagoinha) e a de Quitéria (Alagoa Grande).  

Sobre o PROCANOR, o programa beneficiou famílias que não tinham propriedades 

fixas. Sendo assim elas eram destinadas para morarem em zonas canavieiras da região 

Nordeste, era uma forma de dar terra para essas famílias cultivarem suas plantações nelas. E o 

trabalho para esses novos moradores, eram encontrados facilmente nas unidades 

agroindustriais da cana-de-açúcar das áreas em que se dirigiam. Além de assentar as famílias 

e destina-las para o trabalho, o PROCANOR também as auxiliava oferecendo assistência 

médica, escolar, alimentícia e recursos para ajudar em obras na construção das moradias 

(TAVARES, 1989). Essa foi mais um programa governamental implantado no Nordeste com 

a proposta de desenvolvimento regional a fim de mitigar as desigualdades sociais existentes 

na região. 

Paulo Luiz dos Santos informou que para consolidação desse programa para a criação 

da Agrovila Ribeiro Novo, teve a colaboração de outras instituições públicas. A EMATER de 

Alagoa Grande, foi a intermediadora entre esse projeto com os demais. E o INCRA foi o 

colaborador dos recursos financeiros para a construção de casas e prédios públicos, como uma 

escola, uma lavanderia pública, uma casa de farinha e a perfuração de um poço artesiano e 

dispôs de recursos para eletrificação das casas.  

O Banco do Nordeste interveio como financiador das terras junto com os futuros 

moradores. Foi argumentado junto com os moradores sobre o valor pago pelo os lotes, eles 

responderam que não se lembram, e técnico da EMATER também não soube responder, 
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porém ambos informaram que foi pago um valor simbólico. Os moradores se organizaram 

através da formação da Associação dos Moradores Rurais de Ribeiro Novo, essa associação 

que ainda está vigente na comunidade, teve o objetivo de reunir famílias para então assim se 

mudarem para o novo local de moradia.  

As famílias que se mudaram na época residiam na zona rural de Alagoa Grande, a razão 

de ter um lugar de pedaço de terra para plantar e a facilidade de ‗‘arrumar‘‘ emprego nos 

engenhos, foram as principais motivações para o deslocamento. Em análise das entrevistas, 

identificamos três tipos de casos que levaram a formação da comunidade. O primeiro trata 

sobre os que viviam sobre pressão no local onde moravam e plantavam, por conta da baixa 

remuneração, sendo que trabalho que era feito não compensava o que lhe eram pagos. Tinha 

os que estavam sobre aviso de despejo da terra em que moravam, pois, o dono das terras 

precisava dela, para uso pecuário. E também tem os moradores que vieram através de convites 

dos que já estavam instalados na comunidade. 

Segundo o extensionista essa área tinha sido comprada pelo seu colega de trabalho José 

Cavalcante dos Santos há alguns antes da compra do terreno pelo PROCANOR, e estava sem 

utilidade alguma. Suponhamos que essa foi uma forma encontrada dele vender a propriedade 

que não estava lhe servindo, e então o programa precisava de uma área em zona canavieira, 

para assentar essas famílias e o então extensionista dispunha da mesma, simples assim unindo 

o útil ao agradável.  

Mais uma hipótese levantada a partir de análise de relatos de entrevistados, é de que 

esse programa teve a intenção de trazer trabalhadores para trabalharem nesses engenhos, e 

com isso disponibilizar para os donos de engenhos um número maior de mão-de-obra barata a 

sua disposição. Segundo alguns entrevistados que já trabalharam nesses engenhos, eles 

funcionavam como umas verdadeiras usinas, tinham um número considerado de empregados 

trabalhando neles. Atualmente esses pequenos estabelecimentos agroindústrias não funcionam 

como antigamente, eles têm um número limitado de empregados.  

 

UMA REVISÃO SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR E AS FORMAS DE 

TRABALHO OFERECIDAS NA AGROVILA RIBEIRO NOVO 
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A agrovila está inserida em uma área típica da região do agreste paraibano, 

caracterizada com plantações de cana-de-açúcar dos engenhos, alternando com a pecuária, 

mas sempre sobram as ‗‘brechas‘‘ utilizadas pela agricultura familiar como enfatiza os 

autores Moreira e Targino (1997). No entorno da comunidade encontra-se terras de quatro 

engenhos. O Engenho Ribeiro Novo, situado no município de Alagoinha, o Engenho 

Balancinho, o Engenho São João e o Engenho Belo Monte, sendo que estes estão situados no 

município de Alagoa Grande. De acordo com Diniz (2018 p, 59): 

Essa região é exemplo de área beneficiada pelo programa PROCANOR, 

caracterizada como zona canavieira, já que na época da formação 

predominava e predomina hoje em dia quatro pequenos estabelecimentos 

agroindustriais na área que cerca a comunidade rural Agrovila Ribeiro Novo, 
destinados principalmente para o cultivo da cana-de-açúcar e pecuária. 

 

Estes foram importantes na oferta de trabalho para as famílias que estavam chegando 

para morar no local, tanto para os pais de famílias, com os empregos nos engenhos e também 

os jovens menores de idade que trabalhavam nesses engenhos, com a funcionalidade de 

contribuir com a renda da casa. As famílias eram constituídas com muitos integrantes, isso na 

época dos anos 80 e 90, e toda ajuda era bem-vinda.  

O roçado que é a principal atividade agrícola da comunidade, não só é de 

responsabilidade do chefe da família ou de outros integrantes do gênero masculino, a sua 

companheira na maioria das vezes sempre está lhe acompanhando nas atividades rotineiras da 

roça. Cada componente familiar tem uma função, os agricultores e suas famílias se organizam 

de forma em que todos colaboram nas atividades agrícolas. E quem não pratica nenhuma 

atividade agrícola, sempre ajuda os parentes que tem plantação, e essa ajuda na maioria das 

vezes não é renumerada, ela é paga em alimentos.  

Nos últimos dez anos a produção familiar se expandiu para outras culturas. A mandioca 

foi a principal cultura a ser produzida logo no início da criação da comunidade, foram vários 

incentivos dados aos agricultores familiares para o seu plantio. Segundo Diniz (2018, p. 50) 

Paulo Luiz dos Santos, informou que implantou na agrovila que implantou na comunidade um 

programa chamado de Pesquisasão, que foi pioneiro na região e na comunidade e auxiliava a 

população com um coordenador de assistência técnica. Ele orientava os agricultores sobre as 

técnicas a serem utilizadas nas culturas agrícolas, como por exemplo a da mandioca. 
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A casa de farinha e a do açafrão da comunidade não estão mais funcionando, motivo 

esse é pela falta de matéria-prima para a produção. Segundo os agricultores entrevistados com 

o passar do tempo foi se perdendo a tradição de fazer a ‗‘farinhada‘‘ pelo fato de quem fazia 

era os mais idosos, sendo que estes na sua maioria já faleceram. Eles alegam que é mais fácil 

plantar a macaxeira em pequenas quantidades para consumi-la do que fazer a farinha.  

Já a produção do açafrão, se destacou mais na comunidade no início dos anos 2000, 

muitos agricultores comentaram que no início obtiverem um bom lucro obtido através da 

venda de matéria-prima para a fabricação de colorau, os repassando para vendedores da 

cidade de Guarabira. Porém com uma seca prolongada nos anos seguintes a produção foi 

extinta da lista de culturas dos produtores familiares. Ambos prédios atualmente são 

destinados para a utilidade de garagem e depósito de produtos do roçado.  

Como destacado anteriormente a macaxeira e o açafrão foram produções que 

produziram bastante, mas com o passar do tempo deram lugar a novas culturas incorporadas a 

produção dos agricultores familiares. A produção agrícola é composta dos produtos 

tradicionais da agricultura familiar, são aqueles produtos utilizados para o consumo e venda 

do excedente, a cana-de-açúcar também está inserida nessa lista. A produção agrícola é 

bastante diversificada, é uma variedade de produtos que comtemplaram a renda e alimentação 

familiar (TABELA 01): 

 

Tabela 01 – Principais produtos agrícolas da comunidade Agrovila Ribeiro Novo e o seu destino 

final no ano de 2018. 

Nome popular Nome cientifico Destino do produto 

Batata doce Ipomoea batatas Venda e consumo interno 

Cana-de-açúcar Saccharum officinarum L. Venda 

Fava  Phaseolus lunatus Venda e consumo interno 

Feijão preto Phaseolus vulgaris  Consumo interno  

Feijão-verde Phaseolus vulgaris Consumo interno 

Inhame Dioscorea spp Venda e consumo interno 

Jerimum  Cucurbita maxima Venda e consumo interno 

Macaxeira Manihotutilisima Consumo interno 

Manga  Mangifera indica Consumo interno 

Maxixe Cucumis anguria L. Consumo interno 

Melancia  Citrullus lanatus Consumo interno 

Milho  Zea mays Venda e consumo interno 
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Fonte: Organizado por DINIZ, Jailma de Araujo a partir de informações das entrevistas e observações 

realizadas na pesquisa, extraídas de DINIZ (2018).  

 

Analisando a Tabela 01, conclui-se de que as principais produções agrícolas, estão 

divididas entre a sua venda, para obtenção de renda e para o consumo interno da família. 

Apesar de haver mais produtos destinados exclusivamente para alimentação familiar, produtos 

como a cana-de-açúcar, a fava e o inhame têm uma atenção especial como sendo os mais 

cultivados pelos agricultores da agrovila. Eles estão plantados em uma área maior, com 

relação as demais e são neles que os agricultores esperam o retorno financeiro que foi 

investido ao longo do ano. 

Na agrovila os agricultores familiares trabalham principalmente em cima do 

excedente da produção, produzindo alimentos como a fava, milho e o 

inhame para o comércio. O objetivo atual dos agricultores é produzir para 
ampliar a renda e alimentar a família, mas também há aqueles produtores 

familiares camponeses, que são em menor número que produzem alimentos, 

como base principal de alimentação da sua família (DINIZ, 2018, p. 62). 

 

Com relação aos agricultores familiares encontramos dois tipos principais de 

trabalhadores que trabalham na roça, os trabalhadores permanentes: aposentados e 

trabalhadores alugados de engenho. Sendo de que a maioria dos agricultores familiares são os 

aposentados. Eles sempre trabalharam na roça e pelo que foi observado nas entrevistas e na 

convivência no local, essa condição irá ser prolongada até eles não tiverem mais condições 

físicas de irem para o roçado.  

Como ficou bem frisado na fala da entrevista de agricultora e aposentada Severina 

Maria de Araújo de 58 anos „‟hoje eu só planto para o consumo, eu não tenho lucro no 

roçado, o que é verdade agente diz né? A gente trabalha, porque a gente se vicia, é um vício 

danado, aí quando bate a chuva a gente fica doido pra ir pra o mato‟‟. E outro importante 

trabalhador é o alugado ou temporário. Eles trabalham metade do ano no roçado e o restante 

em engenhos, eles têm alimentos a sua disposição e renda, mas isso quando conseguem ter 

uma boa produção e emprego temporário nos engenhos. 

O outro grupo de agricultores são os trabalhadores ‗‘temporários‘‘ no caso os 

trabalhadores assalariados e desempregados. O trabalhador assalariado concilia o trabalho 

fixo, na maioria em engenhos e com o roçado, geralmente nos fins de semana. Foi verificado 

na pesquisa que na comunidade ocorre o seguinte caso, os trabalhadores da construção civil, 
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quando estão desempregados, sempre recorrem para a agricultura familiar. Na verdade, eles 

começaram a trabalhar na roça logo cedo, porém muitos migraram para cidades maiores, para 

‗‘arranjar‘‘ outra profissão e acabam ficando desempregado nos últimos anos. Os 

trabalhadores temporários da agricultura familiar, encontram nela meios que amenizem a 

situação pela falta do emprego assalariado, que antes eram dependentes. 

Na comunidade as terras são divididas em lotes com média de 2 a 4 ha por família. 

Esses lotes servem para moradia, como para plantações e criação de animais. Por ser um lugar 

com um pouco alto, a maioria da população se concentra na parte inferior da área, enquanto 

que os locais de plantações que deveriam ser destinados para o plantio são nos lugares mais 

altos. Com relação ao local de plantação, foi observado durante a pesquisa que a minoria dos 

agricultores plantam em seus lotes, os produtos advindos da agricultura familiar, alguns estão 

ocupados com plantação de cana-de-açúcar, como por exemplo. 

As plantações de alimentos na verdade encontravam-se concentradas em terras do 

Engenho Balancinho. Porém essa realidade era apresentada até o fim do ano de 2018. Era um 

acordo verbal estabelecido entre os trabalhadores da agrovila e o do dono da terra, ele cedia a 

terra para o plantio durante o ano e não queria nada em troca e só reivindicava a terra no fim 

do ano para colocar o gado para comer os restos das palhas das plantações que ficavam do 

roçado.  

Porém no começo do ano de 2019, o proprietário, que é um dos herdeiros do Engenho 

Balancinho, informou que não autorizava mais a colocação de roçados nas suas terras. O 

motivo foi a alegação de que um agricultor estava querendo ‗‘tomar‘‘ um pedaço de sua terra, 

e sendo assim depois de anos trabalhando nessas terras alguns desses agricultores ficaram sem 

terra para plantar. Nas entrevistas foi alegado pelos agricultores que plantavam nesse terreno 

do engenho, há um bom tempo e que não plantam, mas nos seus terrenos pois o mesmo estava 

apresentando baixa produtividade.  

Esse fato ocorre principalmente pelo mau uso do solo, a terra fica ‗‘cansada‘‘ essa causa 

é decorrente especialmente advindo das queimadas para a limpa do terreno. Esse terreno do 

engenho era utilizado por agricultores da agrovila que tem terreno e os que não possuem 

terreno. Uma constatação que foi possível analisar no trabalho anterior, que o mau uso dessas 

terras por parte dos agricultores, consequentemente gerou o problema de dependência da terra 
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cedida utilizada por esses agricultores, causando uma grande instabilidade e dificultando a 

reprodução de suas culturas para as futuras gerações. 

Sendo dessa forma a proibição do uso das terras do engenho, pegou alguns agricultores 

de surpresa, porque a reprodução de alimentos para eles está impossibilitada, pois os seus 

terrenos já estão ocupados com a monocultura da cana-de-açúcar. Fato esse que 

consequentemente influenciará na renda que antes era adquirida com a venda dos alimentos 

excedente e principalmente na obtenção de alimentos. Oliveira (2007) designa que esses 

produtores familiares fazem parte do chamado agro-negocinho, que se conceitua como a 

elevação da capitalização dos meios de produção familiar, com a finalidade de expandirem 

suas produções a patamares mais alto. 

Os terrenos que estavam sem ocupação alguma, agora estão sendo utilizados para o 

plantio no ano de 2019. Os que possuem lote estão produzindo nele e não possuem estão 

trabalhando junto de quem possui. Mas há alguns agricultores que estão plantando culturas 

principalmente como o inhame em um terreno cedido por um agricultor do Assentamento 

Santa Terezinha, localidade vizinha da comunidade, pois lá é um terreno mais plano, pois os 

terrenos dos lotes são formados praticamente por serras, o que não colabora nesse tipo de 

plantação. A maior dificuldade encontrada pelos agricultores, infelizmente é o principal meio 

para a produção de alimentos, que é o uso da terra.  

A importância que agricultura familiar tem para esses agricultores é algo 

imprescindível, é algo que não lhes são o tirado o direito de semear, mesmo que não tenham 

um pedaço de terra para plantar, eles sempre arrumam um jeito. O exemplo disso é o que 

aconteceu recentemente com agricultores que tinham roçado no Engenho Balancinho. Para 

muitos o trabalho no campo não é uma obrigação de obter alimento ou renda, é uma relação 

de troca que eles têm com a terra.  

O que foi observado na pesquisa que essa prática está se expandindo para os mais 

jovens, que pela falta de empregos, estão encontrando na agricultura familiar um meio de 

segurança de garantia de renda fixa. Jovens que se formaram em cursos superiores e outros 

que trabalhavam em outras cidades maiores, estão se articulando junto com o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE de Guarabira/PB) e a 
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Associação de Moradores de Ribeiro Novo, com o propósito de incentivar essas pessoas 

novas formas de produção agrícola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação da Agrovila Ribeiro Novo, foi uma oportunidade ímpar que esses 

agricultores conseguiram para ter um pedaço de terra, para chamar de seu. Apesar das 

dificuldades atualmente que esses agricultores estão passando com relação ao local de plantio 

de alimentos, a garra e a persistência sempre estiveram nos seus passos, esse é apenas mais 

percalço que lhe foram atribuídos para essa classe de trabalhadores rurais, que é tão pouco 

valorizada nesse país. 

A agricultura familiar foi a grande propulsora para a formação de um novo local para a 

sua reprodução dessas famílias. Há dez anos, essa cultura nunca tinha sido valorizada como 

está sendo atualmente. O motivo para esse fator está atrelado ao desemprego, que trouxe de 

volta para o campo o trabalhador que tem de buscar da terra o seu alimento e da sua família e 

ao número de aposentados que agora se dedicam exclusivamente para a agricultura familiar.  

No intuito de buscar uma melhor qualidade de vida, alguns agricultores agora estão 

impossibilitados de cultivarem na sua área, seja pelo motivo de estarem ocupados ou pela 

baixa produtividade do terreno. O fato é que eles foram imbuídos por falta de consciência 

ambiental de um manejo correto do uso do solo, agora só lhes restam tomar a situação como 

exemplo que estão passando para não passar por tudo novamente em tempos futuros. 
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Resumo 

 

As questões agrárias do Brasil são processos derivados da luta de classe perpetuada no 

sistema capitalista, onde a separação por classes e estabelecimento da propriedade privada se 

tornam fatores determinantes para reprodução das desigualdades socioeconômicas e 

territoriais, assim atingindo toda a esfera geoespacial. Nessa perspectiva este artigo traz 

consigo teorias e práticas agrárias que se opõem ao modelo da ordem atual, e apresenta a 

organização do proletariado rural como fator determinante para construção de uma nova 

perspectiva de produção agrária, apontando sempre as contradições desta organização em 

relação ao modelo socioeconômico do sistema capitalista. Para tanto, utilizamos uma 

metodologia baseada em coleta de material para análise e pesquisa bibliográfica referenciada 

nos autores Marx, Engels (1848) e Lima (2011) que consubstancial ente material. A coleta de 

dados realizada a partir da visitação ao Assentamento Oziel Pereira, localizado no município 

de Remígio, estado da Paraíba, ocorrida no dia 20 de maio de 2019, destaca a sobrevivência 

dos camponeses assentados em meio à situação de conflito territorial. O material coletado 

conta com documentação fotográfica e entrevistas com moradores locais. Com a realização da 

visita ao assentamento e finalização da pesquisa, foi possível estruturar um trabalho e 

pesquisa alinhando teoria e pratica que, deste modo, segue fiel à realidade material, 

preestabelecida na sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Luta de classe, Proletariado, Organização. 
 

INTRODUÇÃO  

 

Na antiguidade, entendia-se por assentamento uma organização de moradia social onde 

os indivíduos conviviam de maneira comunal e se relacionavam com o espaço de maneira 

material, refletindo, assim, as condições do modelo socioeconômico preexistente na 

sociedade. A partir de então, podemos observar as constantes evoluções desta organização 

para se adequar ao modelo capitalista, onde a sociedade, segundo Marx, é dividida por classes 

sociais (Burgueses e Proletários) onde a base estrutural deste sistema é a exploração de uma 

classe sobre outra, utilizando-se o fator condicionante do consumismo como definidor desta 

separação. Assim, as conjunturas organizativas para se adequar, se auto deformaram ou foram 

extintas, o antigo modelo de assentamento comunal se transformou em comunidades de 

trabalhadores assalariados, onde suas praticas de auto sustentação vem, cada vez mais , sendo 

capitalizadas, transformando o homem do campo em proletariado rural, em contrapartida a 
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isto, surge o MST em 1984 (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), com o objetivo de 

conquistar, por meio de lutas, por vezes sangrentas, garantias de existência e seguridade ao 

agricultor familiar, inserido na classe social menos favorecida que está em constante 

perseguição pelo latifúndio (Burguesia Rural). 

Analisando a teoria de Classes, de Karl Marx, e as teorias clássicas agrárias de conflitos 

territoriais, expressamos nossa visão em relação à aula de campo na qual conhecemos o 

Assentamento Oziel Pereira, um dos maiores assentamentos do MST na Paraíba e que traz 

consigo uma carga histórica que demonstra os aspectos da luta territorial agrária e suas etapas, 

além de vivenciar um modelo socioeconômico e sociocultural que, embora inseridos no seio 

da sociedade capitalista, vai de encontro aos padrões do sistema burguês. Abordaremos de 

forma descritiva o tema, fazendo uso de uma metodologia objetiva através da análise dos 

materiais recolhidos a partir do contato direto com uma área de assentamento que serviu de 

laboratório para nosso estudo. 

Nossa visitação ao Assentamento Oziel Pereira, localizado no município de Remígio, 

estado da Paraíba, situado na Mesorregião do Agreste Paraibano e Microrregião do Curimataú 

Ocidental ocorreu no dia 20 de maio de 2019, momento em que podemos coletar o material 

que embasa nosso trabalho. O material coletado conta com fotografias de vários locais do 

Assentamento, e entrevistas com moradores locais. Essas entrevistas foram realizadas por 

meio de perguntas semiestruturadas para que os moradores pudessem expressarem-se 

livremente e, unindo-se a estes dados a busca bibliográfica, realizada entre os dias 23 de maio 

e 10 de junho de 2019, nas bases eletrônicas do Google Acadêmico, a partir da utilização das 

palavras-chaves: classe, território e conflitos, desenvolvemos nosso trabalho. 

Compreendendo a formação de espaços agrários e geopolíticos dentro de uma 

perspectiva classista e verificando-se a possibilidade de construção desses espaços no contra 

ponto do modelo sócio econômico capitalista imperante, buscamos contribuir para a discussão 

a cerca do tema. Analisaremos os dados à luz do socialismo tomando como referencial teórico 

os autores Marx, Prestes e Lima, para o enriquecimento do debate a cerca da perspectiva 

classista e em sua relação com os conflitos territoriais. 

 

INÍCIO DO TRAJETO 
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Durante o percurso até o assentamento, podemos notar diversas contradições, entre elas, 

as territoriais, presentes nas paisagens. Estas contradições apresentam-se de forma explicita na 

observância da concentração de renda, e as desigualdades sociais delas geradas, perduradas ao 

longo de todo o percurso. Podemos observar também fábricas, monopólios agrícolas 

(agronegócio) e condomínios claramente habitados por classe média alta, e pequenos 

burgueses, assim como também por pequenas plantações de agricultura familiar, bairros, com 

certeza, habitados pela classe trabalhadora (assalariada) com pouca ou nenhuma assistência 

governamental, e em condições de vida precária,  mas nada controverso a lógica burguesa, 

visto que é escancarada a fragilidade e perversidade do sistema capitalista no qual o capital é 

produzido por muitos e se concentra na mão de uma minoria que não o produziu. ―Já há muito 

tempo a sociedade burguesa teria perecido em virtude do ócio; pois os que nela trabalham não ganham 

e os que ganham não trabalham‖ (ENGEL; MARX,1848, p.52). 

Ademais, o cenário paisagístico começa a mudar. Inicialmente percebemos um cenário 

típico do semiárido, com uma terra aparentemente seca e improdutiva, algo que se transforma 

ao chegarmos perto do assentamento. Logo, a paisagem é dominada por plantações de milho 

e, mais a frente, outros tipos de culturas agrícolas começam a aparecer, como, por exemplo, o 

algodão, algo extremamente importante para o local por ser um produto que contribui para a 

manutenção comercial ativa devido as condições favoráveis ao seu cultivo, fato que 

demonstra o empenho e a organização e sobretudo o uso do conhecimento dos trabalhadores 

em favor do assentamento como um todo.  

Este empenho dos trabalhadores manter a produtividade da terra entra em conflito com 

os representantes do latifúndio, que se intitulam donos da terra. A situação conflitante deixa 

suas marcas ao longo da história observando-se o desespero dos latifundiários perante a 

resistência subsistência das comunidades assentadas que não se rende perante as 

desigualdades advindas do agronegócio. 

 

CHEGADA AO ASSENTAMENTO 

 

Ao chegarmos ao assentamento, fomos recebidos por uma espécie de guia que nos 

forneceu informações precisas através de um breve apanhado histórico de como ocorreu a 
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ocupação do MST neste assentamento, além de como era a região antes da chegada do 

movimento. Foi nos repassado, que onde hoje está localizado o assentamento, antes era uma 

fazenda de nome Queimadas, fazenda esta que não cumpria suas funções haja visto que suas 

terras haviam sido consideradas improdutivas por um vasto período de tempo.  Com isso, o 

MST iniciou uma árdua e longa batalha, marcada pela resistência para conseguir a 

desapropriação da fazenda. Com a vitória dos camponeses sem terra, veio a desapropriação, 

em 1998, iniciando-se o assentamento, com cerca de 100 (cem) famílias, uma clara vitória 

provinda da união e organização da classe trabalhadora.  

Segundo Lima (2011): 

Constatamos que as ocupações de terras improdutivas e devolutas na forma 

de acampamentos sem terra, estabelecem, caracterizam e até viabilizam a 
territorialização da luta de classe trabalhadora no campo, evidenciando o 

conflito de classe e a contradição posta na produção do espaço agrário 

brasileiro (LIMA, 2011, p. 174) 
 

O modelo capitalista agrário latifundiário traz consigo uma destruição irreversível da 

natureza e uma concentração totalmente desigual de terra e renda, gerando, assim, mais 

pobreza, exploração, e uma total insustentabilidade, portanto  ―Está no latifúndio, que é a má 

distribuição da propriedade territorial, o monopólio da terra — a causa do atraso, da miséria e da 

ignorância de nosso povo.‖ (PRESTES, 1946, n.p). 

Depois dos repasses históricos, dirigimo-nos para a casa de um assentado, José Rivaldo 

de Aguiar, também conhecido como Seu Parêa. Chegando em sua casa, S. Pareia e sua filha 

explicaram brevemente questões de organização do assentamento e também falaram um 

pouco do PAIS: (Produção Agroecológica Integrada e Sustentável) um projeto de 

cooperativismo que visa dar ao pequeno produtor (agricultor familiar) autonomia através de 

tecnologias voltadas para uma perspectiva social e sustentável, tanto do ponto de vista capital 

quanto ambiental, o qual será detalhado mais adiante.  

 

           Fotografia 01 - Placa de identificação do projeto 
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    Fonte: Aula de campo, 2019. 

 

Após o breve apanhado, fomos conhecer de perto as produções do assentamento. 

Inicialmente, fomos conhecer o viveiro onde se criam galinhas e mais algumas aves. S. Parêa 

destacou que os ovos produzidos pelas aves do viveiro servem tanto para a alimentação 

quanto para a comercialização. Estas são algumas das ações que compõem o PAIS, dentre as 

quais destacam-se a criação de animais, a policultura agrícola, o uso de adubos orgânicos, etc. 

 

                     Fotografias 02 e 03 – Atividades econômicas que integram o PAIS 

  

Fonte: Aula de campo, 2019. 

Logo em seguida, iniciamos uma caminhada por entre as policulturas agrícolas do 

assentamento, com algumas pausas para as explicações, e, em uma dessas pausas, foi 

explicado a importância da variação cultural agrícola, conhecida também como plantio 

consorciado que , sob um olhar mais acurado, constitui-se como alternativa bastante eficaz 

para barrar a infestação de pragas, sendo assim, não há necessidade de utilização de 

agrotóxicos e pesticidas. Diante desta explicação e percebendo-se a necessidade de se reforçar 

o caráter social da terra, voltemo-nos um pouco às caraterísticas marcantes da monocultura, 

como já dizia Porto:  
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[...] a monocultura revela, desde o início, que é uma prática que não visa 
satisfazer as necessidades das regiões e dos povos que produzem. A 

monocultura é uma técnica que em si mesma traz uma dimensão política, na 

medida em que só tem sentido se é uma produção que não é feita para 

satisfazer quem produz. Só um raciocínio logicamente absurdo de um ponto 
de vista ambiental, mas que se tornou natural admite fazer a cultura de uma 

só coisa. (PORTO-GONÇALVES, 2006, p.28) 

 

Percebemos então, que no sistema burguês até mesmo o que está atrelado às 

articulações capitais (produção, exportação de mercadorias, etc.) deixam de lado a função 

social de suprir às necessidades da sociedade em decorrência da obtenção exacerbada do 

lucro. 

Em uma outra parada explicativa, podemos observar o adubo utilizado pelos 

agricultores do assentamento, um adubo totalmente orgânico produzido de modo caseiro e que 

tem como matéria prima: dejetos de animais do próprio assentamento.  Segundo o site da 

Fundação Brasil Cidadão, a criação de animais também exerce essa função de dar suporte 

para a fabricação do adubo orgânico, pois não agride a natureza, assim como também não 

afeta a saúde dos trabalhadores que o utilizam. 

O Projeto PAIS, a primeira vista, apresenta-se como um suporte de grande eficácia para 

o sucesso das atividades desenvolvidas no assentamento. Por meio deste conjunto de ações 

articuladas desde a criação de galinhas à produção própria de adubo orgânico e todas as outras 

atividades aqui detalhadas, o PAIS tem rendido bons resultados para a comunidade dentro e 

fora da área assentada.  

Por fim, terminando a nossa caminhada pelas plantações, chegamos a um galpão, em 

fase final de construção, que servirá para suprir necessidades do assentamento. Algumas 

considerações foram constatadas através da observância de minúcias a cerca deste galpão que, 

não exerce apenas um significado físico, ultrapassando os ditames da matéria, no que diz 

respeito a imponência simbólica que demonstra o poder dos trabalhadores quando no 

exercício conjunto por um bem coleto, unidos e organizados, na busca e concretização de 

sonhos configurado ali, na simples construção de um galpão ou, analisando o contexto, na 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. 

Fotografia 04 – Galpão para estocagem da produção - Construção coletiva 
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Fonte: Aula de campo, 2019. 

 

Ao final da caminhada, despedimo-nos de S. Parêa e seguimos em direção a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Cidadã Integral Paulo Freire.  

 

ESCOLA PÚBLICA E ENSINO DENTRO DO ASSENTAMENTO 

 

Localizada dentro do assentamento, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cidadã 

Integral Paulo Freire, caracteriza-se pela modéstia e empenho do seu corpo docente e demais 

funcionários na formação de alunos com senso crítico, por se tratar de uma comunidade que já 

possui consciência de classe. 

               

Fotografias 05 e 06 – Atividades realizadas na escola visitada 

 

                                                        Fonte: Aula de campo, 2019. 

O encontro com a comunidade escolar nos proporcionou momentos de aprendizado e 

descontração onde foi possível aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre como as 

ações são realmente articuladas no assentamento e, sobretudo, voltadas para o exercício do 
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bem estar coletivo onde a preocupação com a formação das crianças e jovens também se 

constitui como um fator primordial para a construção do amanhã. 

Também podemos observar um pouco da problemática que a escola do campo carrega, 

podendo citar, como exemplo, a dificuldade de manter um número razoável de aluno.  

Ao concluirmos nossa visita a escola, despedimo-nos do alunado e dos funcionários da 

escola, para enfim nos dirigirmos ao último local de visitação. 

 

CHEGADA ÀTAPERA ARTESANAL 

 

Nossa última parada foi em uma construção meio rústica, denominada Tapera 

Artesanal, na qual desenvolve-se algumas atividades como produção de cachaça, cultivo de 

plantas ornamentais e ademais produtos caraterísticos do artesanato nordestino.  Desse modo, 

Vânia, a artesã responsável pelo local, iniciou uma fala de caráter histórico, relacionada ao 

trabalho do artesão, suas dificuldades e preconceitos. Em seguida, ela relatou como as vendas 

de produtos artesanais têm sido cada vez mais desvalorizadas, devido à concorrência com os 

produtos industrializados, sendo assim, impossível o sustento apenas pela via do artesanato. A 

própria Vânia afirmou que é assalariada e tem a necessidade de vender sua força de trabalho 

para suprir suas necessidades de custeio próprio, o que já nos afirmava Engels em: 

As pequenas classes médias antigas – pequenos industriais, comerciantes, os 

que vivem de rendas, artesão e camponeses precipitam-se no proletariado, 
quer porque seu pequeno capital já não basta para empreendimentos da 

grande indústria, sucumbindo à concorrência dos capitalistas maiores, quer 

porque sua habilidade desvalorizou-se em consequência de novos modos de 

produção. (ENGEL; MARX, 1848, p. 37)  
 

Os artesãos reúnem-se na Tapera Artesanal para compartilhar conhecimentos na área e 

repassá-los aos mais jovens, que encontram naquele espaço a acolhida necessária para 

desenvolver a criatividade e a imaginação voltada para as artes. Na confecção de peças que 

demandam certas habilidades artísticas, os artesãos tentam perpetuar suas habilidades 

culturais através do incentivo ao culto artesanal na confecção de peças que valorizam a mão 

de obra pela admiração do belo artístico e não simplesmente pelo valor capital atribuído para 

comercialização.  
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Fotografia 07 – imagens dos trabalhos artesanais 

 

Fonte: Aula de campo, 2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossas considerações finais advindas deste trabalho realizado com vistas ao 

aprimoramento acadêmico, superam as expectativas iniciais haja visto que a visita in loco 

realizada, pôde nos proporcionar momentos de enriquecimento não apenas profissional mas, 

também como seres humanos capazes de construir soluções cabíveis na busca da melhoria da 

qualidade de vida da coletividade na qual nos encontramos inseridos.  

O contato com o Assentamento Oziel Pereira, proporciona este entendimento de que é 

possível conviver de forma harmônica com o meio através do respeito ao seu semelhante e em 

conformidade com as leis da natureza observando-se sempre os aspectos fundamentais que 

suprem as demandas coletivas sem agredir o meio. 

Por fim, concluímos que este assentamento constitui-se como uma amostra da força e 

capacidade de transformação que o trabalhador (proletariado) exerce, quando unido e 

organizado, e isto, de forma inspiradora, alimenta a esperança de que construir uma sociedade 

justa e igualitária, que rompa com os padrões perversos de sistema capitalista, é possível, 

basta apenas a conscientização e união do proletariado.  
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QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL: ENTRE PERCALÇOS E CONQUISTAS NOS 

GOVERNOS FHC E PT 

 

Renata Costa de BARROS
85

 

  

 

Resumo 

 

O referente estudo tem como objetivo discutir a política de reforma agrária tomando como 

referência o panorama político nos governos FHC e PT. Busca analisar como estes governos 

desenvolveram em seus mandatos políticas de beneficiamento para o campo da reforma 

agrária em prol dos assentamentos, movimentos sociais de luta pela terra e da autonomia 

camponesa. Desenvolvido a partir de levantamentos bibliográficos, o trabalho se constitui 

numa sequencia de discussões sobre os governos que atuaram entre 1998 e 2016 e resulta 

numa análise crítica sobre o baixo interesse do Estado em promover a reforma agrária plena, 

tornando-se a cada período, sobretudo atualmente, tema periférico e em vias de extinção nas 

pautas políticas. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Governos. Política de Reforma Agrária. Assentamentos. 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao pensar o Brasil enquanto um país que carrega em suas bases históricas um processo 

contínuo de luta pela terra e de intensos períodos de reivindicação pela reforma agrária, pode-

se pontuar que as conquistas do campo brasileiro e a territorialização camponesa através da 

política de reforma agrária têm se desenvolvido a passos lentos. A questão agrária torna-se 

cada vez menos discutida por parte dos governos brasileiros e a política de reforma agrária se 

resume à construção limitada de assentamentos rurais.  

Em meio a um cenário de desinteresse que com o passar do tempo tem se intensificado, 

os assentamentos tornam-se dependentes de investimentos falhos e tardios, o que 

impossibilita o desenvolvimento econômico e territorial no campo, levando camponeses a 

buscarem outras formas de sobrevivência, dentre elas, a submissão ao agronegócio e sua 

lógica exploratória.  
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Nesta perspectiva, a pesquisa questiona: quais foram as conquistas e os percalços da 

questão agrária brasileira durante os governos PSDB e PT? E objetiva analisar a atuação do 

Estado brasileiro, no que tange às políticas de reforma agrária, através da dinâmica das 

gestões de Fernando Henrique Cardoso (FHC), Luís Inácio Lula da Silva (Lula) e Dilma Vana 

Rousseff (Dilma). 

A investigação busca entender quais foram as reais e efetivas ações destes governos em 

prol da classe camponesa e dos trabalhadores sem-terra, bem como, perceber como as 

políticas de reforma agrária desenvolvidas por estes governos influenciaram as lutas sociais 

do campo e o processo de territorialização camponesa no Brasil.  

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa foi desenvolvida a partir de análises 

teóricas, pautadas em referências bibliográficas como Fernandes (2015), Ramos Filho (2009), 

Oliveira (2011), Mitidiero Junior (2018), bem como em informações obtidas no Banco de 

Dados da Luta pela Terra (DATALUTA) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). Foram ainda consultadas referencias complementares de interesse da 

pesquisa. 

O referente artigo traz a princípio uma discussão sobre a política de reforma agrária 

desenvolvida pelos governos de FHC, que perduraram de 1988 à 2002; em seguida traz uma 

abordagem sobre os caminhos percorridos durante os governos Lula, de 2003 à 2010, no que 

tange a questão agrária e sua relação com essa causa; ainda, dando continuidade, uma breve 

análise sobre o governo Dilma e suas problemáticas frente à questão agrária, entre os períodos 

de 2011 à 2015/2016; e para concluir, apresentam-se os resultados e discussões e as 

considerações finais da pesquisa. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O GOVERNO DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO E A REFORMA AGRÁRIA DE 

MERCADO 

 

Ao pensar a questão agrária durante o governo de FHC foi possível perceber que o 

mesmo se equivocou ao dizer que realizou a ―maior reforma agrária do mundo‖. Seguindo os 
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dados do Dataluta (2015), FHC foi responsável, em sua primeira gestão (1995-1998), pelo 

segundo maior número de assentamentos criados, atendendo à pressão dos movimentos 

sociais, contabilizou o número de 2.345 assentamentos, chegando a assentar nesta gestão, 

mais famílias do que o número de famílias mobilizadas nas ocupações.  

Por esse motivo deu por encerrada a política de reforma agrária, fazendo declinar o 

número de assentamentos no segundo mandato (1999-2002). Nesse mesmo mandato FHC 

criou uma medida provisória para criminalizar as ocupações e implantou o Banco da Terra 

como fundo de crédito para obtenção de terra, afim de territorializar a chamada Reforma 

Agrária de Mercado (RAM) (RAMOS FILHO, 2009). 

O Banco da Terra tem o objetivo estratégico de desqualificar os 

movimentos sociais organizados – especialmente deslegitimar o MST 

– atuando diretamente no âmbito econômico dos trabalhadores 

desorganizados. Assim, provocaria mudanças na correlação das forças 

políticas e ideológicas envolvidas na luta pela terra, beneficiando os 

interesses dos latifundiários e subordinando os trabalhadores rurais. 

As invasões seriam retidas, os latifundiários receberiam dinheiro à 

vista por terras e benfeitorias, e os trabalhadores ficariam sob o 

domínio das oligarquias locais, liberadas do respeito à função social 

da propriedade rural. (CARVALHO, 2001, p. 223 apud 

ALENTEJANO, 2004, p. 11). 

 

No segundo mandato de FHC a maneira como alguns assentados tiveram acesso à terra, 

por meio destes financiamentos rurais, beneficiou principalmente as grandes elites ruralistas, 

proporcionando também a desarticulação dos movimentos sociais, uma vez que esta 

alternativa do Banco da Terra, era uma forma de obter a terra sem intermédio das 

mobilizações. De um modo geral, o governo deslocou a intervenção pública direta sobre os 

latifúndios, em forma de desapropriação, para uma função indireta, por meio do fornecimento 

de crédito.  

As políticas de financiamentos em prol da Reforma Agrária, denominadas por Reforma 

Agrária de Mercado, objetivaram ―esvaziar o conteúdo político e conflituoso embutido nesse 

conceito‖ (RAMOS FILHO, 2009, p. 252). E diante das diferentes classes sociais envolvidas 

nesse processo, a implantação da Reforma Agrária de Mercado configurou uma disputa 

territorial entre territórios materiais e imateriais. 
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Fernandes (2009), explica que os territórios imateriais são intrínsecos às ordens do 

território material e relacionam-se com questões de domínio e controle sobre os diversos 

processos de construção das relações sociais. Neste sentido, de um lado estava o governo em 

construção dos territórios imateriais com o intuito de disseminar a ideia de reforma agrária 

mercantil, e do outro, estavam os movimentos sociais em construção de territórios imateriais 

que impedissem a territorialização material da RAM.  

Nesta perspectiva, vale ressaltar as diversas críticas sobre as políticas de Reforma 

Agrária desenvolvidas no governo FHC, este, que foi responsável por políticas que 

fortaleceram o desenvolvimento do capital e do mercado no campo, causando implicações 

negativas frente a inserção da política de reforma agrária numa lógica mercantil, que 

favoreceu o processo de comercialização de terras. O banco da terra, citado anteriormente é 

um dos grandes exemplos de políticas que visaram desconstruir o sentido da luta pela terra, 

descaracterizar a luta pela Reforma Agrária, bem como enfraquecer a historicidade dos 

movimentos sociais do campo. 

Este governo, mesmo propagandeando um número significativo de famílias assentadas, 

protagonizou uma série de perseguições e políticas de criminalização dos movimentos sociais, 

impedindo o avanço das conquistas no campo e em prol da Reforma Agrária.  Além disso, a 

Reforma Agrária desenvolvida por FHC, resultou na precarização de inúmeros assentamentos, 

que foram implantados com projetos incompletos, sem investimento para infraestrutura, 

tampouco para o desenvolvimento agrícola.  

 

GOVERNO LULA E REFORMA AGRÁRIA: UM PLANO QUE QUASE SAIU DO PAPEL 

 

O primeiro mandato do governo Luiz Inácio (Lula) da Silva (2003-2006) derrubou a 

tese de que a reforma agrária estava encerrada e construiu mais assentamentos do que a 

primeira gestão de FHC, contabilizando a criação de 2.380 assentamentos (DATALUTA, 

2015). Este governo trouxe esperança aos movimentos sociais de luta pela terra, uma vez que 

fazia parte de suas campanhas políticas a promessa de realizar a reforma agrária.  

Foi também, no início do governo Lula, a última vez que a Reforma Agrária foi 

pensada, estruturada e exposta, através do II Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA, 
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elaborado no ano de 2003. Porém, com o não cumprimento das propostas e dos acordos 

firmados, o governo ficou aquém das expectativas dos trabalhadores rurais, em especial os 

acampados (FERNANDES, 2006). 

No segundo governo Lula, houve um significativo investimento em infraestrutura para 

os assentamentos, bem como políticas públicas voltadas para o campo, entre estas, está a 

ampliação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

criado ainda no governo FHC, destinou-se aos investimentos e financiamentos de atividades 

agrícolas e pecuárias, a fim de estimular a geração de renda dos estabelecimentos rurais. 

Guilherme Cassel (ex-ministro do MDA no Governo Lula) (2010), enfatiza que: 

Além de ampliar o volume de crédito disponível, por meio do qual 

comunidades tradicionais passaram a ter acesso ao Pronaf, realizamos 

novos projetos que beneficiaram vários segmentos: jovens, mulheres, 

agroecologia, semiárido, floresta, cooperativas. Neste período 

passamos de 900 mil para 1,6 milhões de contratos, promovendo a 

inclusão de milhares de famílias no sistema de credito rural, sendo 

quase metade delas da região Norte e Nordeste, ou seja, as regiões 

mais pobres do país e mais carentes de apoio governamental 

(CASSEL, 2010, p. 58). 

 

O PRONAF passou a ser melhor distribuído, abrangendo todas as regiões do país, a 

partir dos anos 2000, sobretudo durante a ampliação realizada no governo Lula, visto que até 

1999 esta política estava praticamente restrita aos estados da regiões sul do país. Este 

programa têm sido nos últimos anos, uma das principais políticas públicas direcionadas a 

agricultura familiar, sendo subdivido em distintas linhas de crédito, que variam em relação a 

distribuição dos recursos, entre os diferentes perfis de agricultores familiares.  

No que se refere a distribuição de crédito, notou-se que o acesso as operações 

financeiras ―mais volumosas‖ oferecidas por este programa, ficam restritas aos agricultores 

mais capitalizados, enquanto os grupos de menor renda brutal, onde se enquadram os 

assentados e os pequenos produtores rurais têm acesso aos financiamentos menos 

significativos. Verificou-se existir uma disparidade no que se refere aos investimentos 

direcionados aos cultivos, de modo que a produção de commodities assume grande 

importância na distribuição do financiamento, enquanto os cultivos como, mandioca, feijão e 

arroz, assumem um papel secundário neste processo (SARON; HESPANHOL, 2012). 
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Diante do processo contraditório das políticas de desenvolvimento rural, o PRONAF 

caracteriza-se também, como uma espécie de financeirização da política pública, visto que 

esta é intermediada pelo banco. No entanto, ainda com base no autor supracitado, esta 

política, apesar de manter o apoio à agricultura patronal, tem incentivado a produção dos 

pequenos agricultores, tornando-se significativa na ampliação dos recursos para a agricultura 

familiar que tem apresentado resultados positivos e maior representatividade no campo.  

Vale salientar que o PRONAF foi destaque de investimentos, subsidiados pelo governo 

Lula entre as safras de 2002/2003 até a safra de 2008/2009. Portanto, políticas como esta 

foram muito importantes para o campo e para a reprodução dos pequenos agricultores 

familiares que passaram ser vistos desde então, de forma positiva e relevante para a produção 

de alimentos (GRISA E SCHNEIDER, 2015). 

Programas como Bolsa Família, Luz para Todos, Mais alimentos, entre outros, foram 

desenvolvidas no governo Lula e contribuíram positivamente para o crescimento e 

fortalecimento do campo, fundamentalmente a agricultura familiar. Segundo Fernandes 

(2015, p. 177), ―A construção e o estabelecimento das políticas públicas são parte das disputas 

territoriais e por modelos de desenvolvimento‖. Portanto, consideram-se essenciais para os 

assentamentos de Reforma Agrária e para o campesinato.  

Um dos pontos negativos deste governo em relação aos camponeses e movimentos 

sociais foi o não cumprimento do II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), que era a 

grande expectativa deste público desde o início da gestão. O não cumprimento levou à pressão 

e intensificação das mobilizações por parte dos movimentos sociais do campo. 

Vale salientar que os anos de governo Lula foram estruturados dentro de um programa 

de alianças partidárias, como um governo de coalizão, em que os diferentes partidos de sua 

base eram predominantemente ligados às elites agrárias dominantes, que já possuíam uma 

forte bancada ruralista dentro do congresso nacional. Desse modo, assim como o primeiro 

plano, este segundo PNRA não foi executado (FERNANDES, 2015). 

 

 

O GOVERNO DILMA E A TENDÊNCIA DE QUEDA NOS NÚMEROS DA POLÍTICA 

DE REFORMA AGRÁRIA 
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Entre os anos de 2011 à 2014, dando continuidade ao Partido dos Trabalhadores (PT), 

os dados apontam que o governo (Dilma) Vana Rousseff, sobretudo seu primeiro mandato,  

 

não foi exitoso em relação às políticas de assentamento. Versando sobre a ótica de que a 

necessidade estava em investir nos assentamentos já existentes, a presidenta optou pela 

promoção de políticas públicas e deu continuidade aos programas criados no governo Lula, a 

fim de beneficiar e promover melhores condições de vida nos assentamentos rurais já 

constituídos. 

De acordo com o relatório Dataluta (2015), no que se refere à construção de novos 

assentamentos, o governo Dilma manteve a tendência de queda e assentou o menor número de 

famílias em meio aos três governos citados. Vale salientar que os governos Dilma também 

foram construídos com base em uma ampla aliança com as elites agrárias nacionais, em que 

os partidos da base aliada eram predominantemente contrários ao PNRA, pois estavam 

atrelados diretamente ao agronegócio e à bancada ruralista. 

Durante a primeira parte do segundo governo Dilma, precisamente 2015 e 2016, levou-

se a cabo o processo de impeachment, da presidenta eleita, esse ato configurou-se enquanto 

um golpe ―político/parlamentar/jurídico/midiático‖ (MITIDIERO, 2018, p. 324). A presidenta 

Dilma teve seu segundo mandato interrompido e o processo de desapropriação de terras que já 

estava bastante esquecido por esse governo terminou em total abandono durante o governo 

que a usurpou pelos seguintes dois anos.  

Em meio à tendência de queda nos números da reforma agrária, visto que o governo 

Dilma em suas alianças, deu muita ênfase ao agronegócio e à uma política 

neodesenvolvimentista, em 2015 no seu penúltimo ano de mandato, sequer assinou um 

decreto de desapropriação de terras. No entanto, prevendo a queda de seu governo diante de 

um golpe que se construía também pelos seus próprios parceiros do agronegócio, resolveu 

assinar 21 decretos em 2016, antes da confirmação de seu impeachment (MITIDIERO, 2018). 

De modo geral, durante o governo Dilma, houve uma ampliação do sistema de coalizão 

e alianças que fizeram regressar as discussões acerca da reforma Agrária no Brasil. Este 

governo realizou inúmeros pactos para manter o poder, visto que a presidenta Dilma não 
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podia contar com o mesmo apoio popular direcionado ao ex-presidente Lula. Estes caminhos 

percorridos pelo governo Dilma, bem como as estratégias desenvolvidas para permanecer na 

presidência, influenciaram negativamente nas políticas de Reforma Agrária e no 

desenvolvimento territorial dos movimentos sociais de luta pela terra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Diante dos dados relativos aos governos PSDB e PT, pode-se afirmar que dentre os 

percalços e conquistas da questão agrária, os períodos que compreenderam os anos de 1995 à 

2010 representaram o maior número de trabalhadores assentados pela política de reforma 

agrária no Brasil (Gráfico 1): 

 

Gráfico01: Número de Assentamentos Rurais criados – 1985-2015 
Fonte: DATALUTA – Banco de dados da luta pela terra, 2015. 

 

 

Os anos de 1985 a 1994 representaram baixos índices de assentamentos da RA, isso se 

deu devido ao processo de redemocratização do país, que ainda vivia os últimos anos da 

Ditadura Militar na década de 1980. Esse também representou o período de retomada dos 

movimentos sociais no campo com o surgimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), apoiado pela Comissão Pastoral (CPT), (FERNANDES, 1999).  

Sobre o período de maior atuação dos governos em benefício aos trabalhadores sem-

terra e às causas do campo, autores como Oliveira (2007), defende que as políticas de 

assentamento realizadas no decorrer desses anos, sobretudo no mandato Lula, foram políticas 
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de contra reforma agrária. Este conceito versa sobre o não rompimento com o sistema de 

monopólio, estrutura latifundiária, e busca satisfazer esporadicamente a demanda social por 

terra, a fim de controlar as pressões e os conflitos por parte dos movimentos sociais. 

De um modo geral, os governos Lula e Dilma, deixaram muito a desejar no que se 

refere a questão agrária brasileira. O não cumprimento do PNRA e a política de alianças com 

as elites agrárias nacionais deixaram os movimentos sociais apenas na expectativa. É certo 

que estes governos não reprimiram os movimentos sociais, como no governo FHC, pelo 

contrário, nesse período houve um reconhecimento do protagonismo desses movimentos 

territoriais, bem como a abertura de espaço para interlocuções entre estes e os governos 

(RAMOS FILHO, 2009). Porém, a realidade é que a Reforma Agrária saiu da pauta política e 

o que restou foram as políticas compensatórias, responsáveis por minimizar os conflitos e a 

luta pelo acesso à terra (OLIVEIRA, 2011). 

A era FHC guiada pela lógica neoliberal, deu ênfase à expansão do capital internacional 

e não esteve preocupada em realizar de fato um processo de desconcentração fundiária, mas 

sim, de amenizar as reivindicações por terra. Desse modo realizou o maior número de famílias 

assentadas da história, no entanto utilizou da lógica do mercado de terras, além de barrar e 

perseguir os movimentos sociais através de uma medida provisória que criminalizava o MST.  

Os dados gerais que contabilizam a política de reforma agrária comprovam que, o maior 

número de assentamentos construídos nos últimos vinte anos foi realizado entre os anos de 

1995 a 2010, porém, esta política não se explica tão somente pela construção de 

assentamentos referentes à desapropriação de latifúndios para fins de reforma agrária, mas 

também pela regularização e reordenação fundiária e pelos reassentamentos. 

A regularização fundiária se refere ao reconhecimento dos direitos das comunidades 

tradicionais, ribeirinhas, extrativistas, entre outros; a reordenação fundiária, está relacionada 

ao processo de substituição ou reconhecimento de assentamentos antigos, já existentes; e os 

reassentamentos são políticas voltadas para famílias atingidas por barragem. No entanto, 

nenhuma das políticas supracitadas configura-se como Reforma Agrária propriamente dita, 

pois esta, ―refere-se somente aos assentamentos decorrentes de ações desapropriatórias de 
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grandes propriedades improdutivas, compra de terra e retomada de terras públicas griladas
86

, 

(OLIVEIRA, 2011, p.6). 

 

Ainda sobre a Reforma Agrária, Ramos Filho enfatiza que: 

Para que isso se concretize, é preciso que ela seja acompanhada de projetos 
de políticas que contemplem crédito, educação, saúde, moradia, infra-

estrutura comunitária, transporte, produção, previdência social, assessoria 

técnica social, ambiental e tecnológica etc. A ênfase no modelo 
desapropriatório reside na perspectiva de ruptura com a lógica rentista e não 

produtiva da propriedade da terra, que tem sustentado o latifúndio em nosso 

país e penalizado o conjunto de população brasileira desde, pelo menos, a 

Lei de Terras de 1850 (RAMOS FILHO, 2009, p. 254).   

 

O autor contribui para esta análise, pois trata a reforma agrária não somente como a 

obtenção de terras por meio da desapropriação, mas também enfatiza a importância das 

políticas necessárias para o desenvolvimento dos assentamentos e para a permanência do 

camponês na terra. O descaso e a falta de investimento do Estado são os maiores problemas 

enfrentados pela população assentada. 

O Projeto de Assentamento Federal (PA) é uma das modalidades implantadas pelo 

governo federal juntamente com o INCRA, sendo direcionada a este órgão a responsabilidade 

de obter a terra, criar o projeto e selecionar os benefícios. Os demais quesitos fundamentais 

para o desenvolvimento territorial dos assentamentos, como recursos de crédito, infraestrutura 

básica e titulação das propriedades, são de total responsabilidade da União (INCRA, 2017). 

Atualmente, observamos que a resistência e sobrevivência de um assentamento é um 

grande desafio para a população assentada, visto que estes projetos de assentamento, uma vez 

que executados, tornam-se esquecidos e por muitas vezes não recebem outra forma de 

investimento que venha a possibilitar a continuidade da territorialização camponesa. 

Dentre as conquistas e os percalços da questão agrária brasileira em meio aos governos 

supracitados, percebe-se que os percalços foram muito mais intensos do que as conquistas. 

                                                
86

  ―É a ocupação irregular de terras, a partir de fraude e falsificação de títulos de propriedade. O termo tem 

origem no antigo artifício de se colocar documentos novos em uma caixa com grilos, fazendo com que os papéis 

ficassem amarelados (em função dos dejetos dos insetos) e roídos, conferindo-lhes, assim, aspecto mais antigo, 

semelhante a um documento original. A grilagem é um dos mais poderosos instrumentos de domínio e 

concentração fundiária no meio rural brasileiro‖ (INCRA, 2009). 
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Nenhum desses governos teve de fato a preocupação em realizar a reforma agrária, tampouco 

influenciaram a desconcentração fundiária no Brasil. Em meio à lutas, perseguições, além de 

massacres realizados contra a população que reivindicou pelo direito à terra nesse período de 

tempo, a busca por um pedaço de chão e pela permanência na terra, sem apoio do Estado, 

seguem sendo nossos maiores percalços. 

As conquistas até aqui realizadas foram frutos de muito trabalho, de muitas 

reivindicações, ocupações e pressões por parte dos movimentos sociais de luta pela terra, que  

 

são de fato, os que fazem acontecer as políticas de reforma agrária no Brasil. Os 

assentamentos rurais existentes são resultados da luta pela terra, esta que não hesitou dos 

governos FHC aos governos PT, e que a todo momento de maneira articulada manteve acesa a 

chama da luta pela justiça social e pela conquista da terra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo fazer uma análise sobre a atuação dos governos do 

PSDB e PT, no que se refere às políticas de reforma agrária no Brasil e às possibilidades de 

territorialização camponesa. Foi uma abordagem direcionada aos históricos desses governos, 

apresentando de maneira geral quais caminhos foram percorridos pela questão agrária 

brasileira e quais os principais percalços e conquistas da luta pela terra em meio à dinâmica 

dos governos supracitados. 

Com base nas pesquisas e diálogos entre os autores citados, notou-se o grande e 

dificultoso problema que é a questão agrária brasileira, e que os governos que aqui estiveram, 

no recorte temporal abordado, não demonstraram interesse em realizar a reforma agrária 

plena, mas sim, promover políticas compensatórias em meios às reivindicações dos 

movimentos sociais de luta pela terra, e que embora tenham beneficiado muitas famílias, não 

interferiram na concentração fundiária existente no Brasil. 

A pesquisa apontou os dados referentes aos governos de FHC, Lula e Dilma, mas no 

tocante da questão agrária, temos ainda vivenciado diversos percalços, em meio aos governos 

subsequentes, que vêm norteando o povo brasileiro, especificamente a classe trabalhadora, 
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cada vez mais ao fundo do poço, desde meados de 2016, iniciando-se com o processo de 

impeachment.  

Portanto, é importante salientar a continuidade da pesquisa em busca da realidade de 

camponeses, acampados e assentados no Brasil, e da questão agrária como um todo, do 

período pós impeachment aos dias atuais, fazendo uma análise sobre a atuação desses 

governos, suas medidas e possibilidades de desenvolvimento territorial para a classe pobre 

que vive no campo e que luta para permanecer no campo. 
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Resumo  

 

A geografia agrária nas últimas décadas se dedica cada fez mais a analisar os fenômenos e 

principalmente as contradições existentes no espaço rural, luta pela terra/concentração 

fundiária; agricultura patronal/agricultura camponesa etc, tornaram-se a base discursiva 

contemporânea das relações sociais antagônicas que concomitantemente atuam em diferentes 

territórios por meio de relações de poder. Dessa forma, tenta-se aqui sintetizar e também 

sublinhar alguns pontos necessários ao debate do planejamento rural, necessariamente 

tomando como ponto de partida a formação territorial brasileira e consequentemente do 

Nordeste, pontuando como forma de organização e desenvolvimento no campo, os 

assentamentos de reforma agrária e suas contribuições ao desenvolvimento da sociedade, seja 

na esfera política, cultural e econômico. Entender a organização do espaço agrário regional e 

suas particularidades, fortalece o debate em torno do planejamento rural seja em 

assentamentos, latifúndios ou mesmo o território delimitado pelo assentamento de reforma 

agrária Zumbi dos Palmares no município de Marí/PB. Através do método qualitativo a 

pesquisa foi estruturada metodologicamente inicialmente com leituras, em um viés mais 

teórico baseados em autores como: Barbosa; Sá (2017); Fernandes (1994); Harvey (2000); 

Krambeck (2007); Lourenço (2014); Mitidiero Junior (2006); Oliveira (2004); Raffestin 

(1993); Souza (1995); Souza (2016); Wanderley (2000). E também a pesquisa empírica que 

se pautou na observação durante o trabalho de campo. Em totalidade, as relações que existem 

no espaço rural atualmente, emergem de forma complexa e dinâmica, são entre outras, um 

resultado da produção contraditória do território, nesse resultado surgem diferentes olhares e 

princípios que norteiam o entendimento do espaço geográfico atual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento rural; Território; Luta pela terra. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O conhecimento geográfico trata na contemporaneidade da descrição e distribuição 

espacial que se forma a partir da base material para a reprodução da vida social. Necessita-se 
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compreender as relações entre essas condições e a qualidade de vida em determinado modo de 

produção, a forma, o conteúdo e o contexto social. (HARVEY, 2000). Esta noção de 

entendimento também se desloca a outras nuances da geografia como a vertente agrária.  

A geografia agrária tem se dedicado cada fez mais a analisar os fenômenos e 

principalmente as contradições existentes no espaço rural. Temas como luta pela 

terra/concentração fundiária; agricultura patronal/agricultura camponesa; educação do 

rural/educação do/no campo etc, tornou-se a base da discussão contemporânea das relações 

sociais antagônicas que concomitantemente atuam no território por meio de relações de poder, 

relações que não podem ser atrofiadas a simples delimitação de uma determinada área, ao 

―substrato material‖ (SOUZA, 2016).  

Entende-se, que, o mundo com seus espaços da ―globalização‖ tem intensificado as 

metamorfoses do espaço sócio espacial. Ocasionando a uma nova forma de observar este 

cenário, a perspectiva materialista histórica dialética que entende o Território como unidade 

dialética. Portanto contraditória, da espacialidade que a sociedade tem e desenvolve. Isso 

significa que a produção do território é resultado contraditório de constituição do capital e sua 

reprodução ampliada‖. (OLIVEIRA, 2004). Essas relações que existem no espaço, emergem 

fundamentadas em uma forma dialética de pensar. Assim, os espaços rurais são entre outros 

um resultado da produção contraditória do território.  

Objetivamos neste breve ensaio, compreender a organização do espaço agrário nacional 

em suas particularidades, enfatizando a perspectiva do planejamento rural nos territórios dos 

assentamentos rurais e latifundiários e suas formas de produção destes territórios. Tendo em 

vista todo conteúdo desenvolvido em sala de aula e em campo durante o componente 

curricular Geografia, Território e Planejamento rural, ministrada pelo Prof. Dr. Edvaldo 

Carlos de Lima.  

Em metodologia, inicia-se da realidade a partir do trabalho de campo, no qual foi 

utilizado a técnica de observação. Além das aulas em sala e das referências básicas indicadas 

e comentadas pelo professor. Também foi utilizado leituras e teorias que fazem parte da 

construção do arcabouço teórico metodológico de autores como: Wanderley (2000); Oliveira 

(2004); Souza (2016); Harvey (2000); Mitidiero Junior; Barbosa; Sá (2017); Lourenço (2014), 

são leituras obrigatórias no desenvolver do trabalho. 
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O trabalho de campo
89

 foi iniciado por uma palestra de militantes assentados do 

movimento dos trabalhadores sem-terra, entre eles o senhor ―Nego‖, membro que participou 

da história da ocupação do até então latifúndio, depois do depoimento introdutório, o 

professor Dr. Edvaldo Carlos de Lima juntamente com o professor Belarmino Mariano Neto, 

desenvolveram alguns pontos teóricos sobre o planejamento e desenvolvimento rural no 

território do assentamento. Como também, elencaram algumas questões a serem observadas 

durante a caminhada, como: a organização do MST; a agricultara diversificada, e também a 

base educativa e princípios que norteiam um assentamento de reforma agraria.  

O percurso, assim como, os pontos escolhidos para visitação, contemplaram a formação 

histórica da luta pela terra na região: a primeira escola e o local de reuniões durante o período 

de acampamento. O planejamento e gestão do assentamento foram destacados na visita alguns 

lotes e suas variedades de cultivo, e também a área destinada a produção coletivo, além disso, 

observamos a área de preservação permanente (APP). Durante todo o percurso a caminhada 

foi seguida de diversos debates em torno dos processos de origem do espaço agrário em nível 

local e regional, e os embates e conflitos que são comuns a territorialização do movimento 

camponês materializado pelos movimentos socioterritoriais que atuam no Brasil. 

 

PARA ENTENDER O CAMPO BRASILEIRO: notas 

 

O campo brasileiro vive hoje, um momento de paradigmas, de conflitos, e de 

centralidade, voltadas a teorias que partem de um mesmo território ―a terra‖. De fato, esses 

fenômenos na atualidade são fruto de momentos históricos, dados em sua gênese pelo 

―descobrimento do Brasil‖. Descobrimento esse, marcado pela expropriação e exploração. 

(OLIVEIRA, 2004). Neste momento a lógica estava pautada em uma acumulação de poder e 

conquistas, que foram se seguindo em diversos acontecimentos sobre a égide do latifúndio e 

consequentemente de um modelo de produção voltado a monocultura, que produziram ao 

longo do tempo espaços vazios improdutivos e concentrados. 

 

                                                
89

 A aula de campo foi sistematizada pelos professores Dr. Edvaldo Carlos de Lima e Dr. Belarmino Mariano 

Neto, sendo realizada no dia 13 de abril de 2019, no Assentamento Zumbi dos Palmares – Mari – PB, com a 4º 

turma de especialização em Geografia, Território e Planejamento Urbano, Rural e Ambiental. 
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No Brasil, os espaços vazios são, antes de mais nada, a consequência direta da 

predominância da grande propriedade patronal. Para perceber a significação deste 

processo basta considerar a dimensão das áreas ―improdutivas‖, associada à 
quantidade de trabalhadores agrícolas, antes residentes nas grandes fazendas, que 

foram expulsos do campo nas últimas décadas. (WANDERLEY, 2000 p.36). 

 

Dessa forma, depreende-se que a análise dos temas que se relacionam a agricultura, 

especificamente a brasileira, deve ser feita no bojo da compreensão do desenvolvimento do 

sistema capitalista, partindo da compreensão desse desenvolvimento como sendo 

contraditório e combinado. (OLIVEIRA, 2004). 

Segundo Mitidiero Junior (2017) em analise ao Censo Agropecuário 2006 do IBGE 

demonstra que, no campo, o segmento Camponês é quem efetivamente gera 74,4% dos 

empregos no campo, 38% do valor bruto da produção agropecuária e produz os alimentos que 

compõe a mesa dos brasileiros (87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do 

café, 34% do arroz, 21% do trigo, 16% da soja, 58% do leite, 50% das aves, 59% dos suínos, 

30% dos bovinos) (MDA, sd). O que podemos afirmar com os dados apresentados, vai para 

além da interpretação quantitativa, interpretando que as grandes corporações de produção de 

alimentos não favorecem a lógica de reprodução da vida, mais sim reprodução do lucro. E 

também podemos aferir que o planejamento é efetivo para o camponês uma vez que, pode-se 

partir da tradicionalidade do campo e não das grandes corporações. 

Em outras palavras, para podermos entender a relação planejamento rural x 

assentamentos rurais, devemos entender que esse processo se torna indispensável 

principalmente pelo fato de da modernização da agricultura e pela necessidade da demanda e 

da procura de alimentos, tendo em vista que a agricultura camponesa
90

 é responsável por 

cerca de 3/4 dos alimentos consumidos pelos brasileiros. 

 

UM BREVE HISTÓRICO DE LONGA RESISTÊNCIA  

 

 

Tentamos aqui sintetizar e também sublinhar alguns pontos necessários ao debate do 

planejamento rural, necessariamente tomando como ponto de partida a formação territorial 

brasileira e consequentemente nordestina, pontuando como forma de organização e 

                                                
90 Aqui diferenciada de agricultura familiar, pelo fato de que esta de modo mais simples é moldada pelos 

governos excetuando as lutas e vivências dos homens e mulheres do campo. 
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desenvolvimento no campo os assentamentos de reforma agrária e suas contribuições ao 

desenvolvimento da sociedade seja na esfera política, cultural e econômico. Esta forma pensar 

pode ser expressa nas palavras afirmadas por um membro do Movimento dos trabalhadores 

rurais sem terra.  

Segundo Gilmar, (2019)
91

, para o MST, o assentamento é um espaço de vida, espaço de 

produção da existência, dos sujeitos coletivos que tiveram sua conquista a partir de uma luta 

coletiva. O movimento defende algumas ideias, questões importantes no intuito de fortalecer 

tanto a luta do sujeito sem-terra, como também o espaço de existência dessas pessoas, que é o 

assentamento, como espaço de trabalho, formação, educação e vida. Dessa forma, podemos 

notar que o assentamento não deve ser pensado apenas em sua forma territorial material e sim: 

[...]referência à construção social do espaço rural, resultante especialmente da 

ocupação do território, das formas de dominação social que tem como base material 

a estrutura de posse e uso da terra e outros recursos naturais, como a água, da 

conservação e uso social das paisagens naturais e construídas e das relações campo-

cidade. Em segundo lugar, enquanto um lugar de vida, isto é, lugar onde se vive 

(particularidades do modo de vida e referência ―identitária‖) e lugar de onde se vê e 

se vive o mundo (a cidadania do homem rural e sua inserção na sociedade nacional). 

(WANDERLEY, 2000, P. 32) 
 

 Nesse contexto, Fernandes (1994) entende o assentamento ―como fração do território é um 

trunfo na luta pela terra.(...). Dessa forma, o território conquistado é trunfo e possibilidade da 

sua territorialização na espacialização da luta pela terra‖. (p.128). 

Desse modo, o assentamento Zumbi dos Palmares, representa, não apenas um território 

de reforma agrária, mas vai além, representa também o modo de vida dos agricultores e a 

concretização da luta pela terra em seu modo mais apurado. Essas considerações são 

afirmadas por Gilmar (2019), como forma de construção social do assentamento Zumbi que é 

um grande marco no município (Marí/PB) e também da história da luta pela terra na Paraíba.  

A trajetória de uma luta, que desde o momento do acampamento até a emissão de posse, 

foi um espaço de resistência, espaço de consolidação de uma identidade sem-terra contra as 

oligarquias do município. (GILMAR, 2019).  A luta pela terra se torna um meio de resistência 

não só por terra, mas, por luta de uma identidade que está em gênese ligada a terra como 

forma de produzir espaços de trabalho, de cultura, de vida. Um meio rural dinâmico pressupõe 

                                                
91 Aula inicial do componente de Geografia, Território e Planejamento Rural, ministrada por Gilmar Felipe 

Vicente, militante do movimento sem-terra e ex-morador do assentamento Zumbi dos Palmares – Marí/PB. 

(2019). 
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a existência de uma população que faça dele um lugar de vida e de trabalho e não apenas um 

campo de investimento. A perda de vitalidade dos espaços rurais, que gera o que se pode 

chamar a ―questão rural‖ na atualidade. (WANDERLEY, 2000).  

Segundo Lucinaldo P. da Silva (Nêgo) (2019). Militante que participou da ocupação das 

terras, que se tornaram o assentamento Zumbi. Ocupação da fazenda ―cafundó‖ do fazendeiro 

chamado Napoleão Laureano, foi realizada em novembro de 2001, pela brigada João Pedro 

Teixeira. A ocupação foi dada por 60 pessoas em 4 de dezembro de 2001 às 5 h da manhã. 

Cabe aqui também, considerarmos as condições que levaram a formação do assentamento tais 

como: improdutividade, irregularidade fiscal, grilagem, agregados em ―20 anos de débitos, só 

600 hectares eram registradas em cartório
92

.  

O 1º despejo foi no dia 20 de maio de 2002, onde haviam 10 hectares de feijão que 

foram destruídas. Os acampados foram para o assentamento Tiradentes, passados 8 dias a 

fazenda foi novamente ocupada, até que, em 20 de abril de 2002 houve o 2º despejo. Depois 

de 40 dias no assentamento Tiradentes, houve então, mais uma ocupação.  No final de 2002 

saiu a primeira emissão de posse que foi derrubada posteriormente, contudo, contudo foi 

reavida assentando parte dos acampados. Em setembro de 2004 a segunda emissão de posse 

saiu efetivando os demais acampados a conquista do assentamento. A fotografia a seguir 

ilustra o momento introdutório do trabalho de campo, com a abertura das palavras dos 

representantes do assentamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
92 Entrevista concedida no assentamento por Leonilson, em 13/04/2019. 
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Fotografia 1 – Momento inicial do trabalho de campo, escola do campo Zumbi dos 

Palmares. Palestrante, Lucinaldo P. da Silva (Nêgo) assentado e militante. 

 
Fonte: Trabalho de campo – Especialização – UEPB (2019) 

 

A discussão foi pautada em temas que relacionam não só o assentamento e seus 

moradores como também, toda a exterioridade que os campos mantem com a sociedade, sua 

participação na agricultura, na educação e na política. E também todo o processo de 

organização e planejamento que é envolvido em uma participação coletiva e cooperativa de 

todos os moradores, seja no plantio ou na infraestrutura das moradias, escola, posto de saúde 

etc.  

Segundo Josalia Gomes do Vale (Gordinha), (2019), o assentamento possui 1064 

hectares, divididos por 85 famílias, cada família possui mais ou menos 8 hectares onde são 

produzidos feijão, milho, mandioca e várias outras culturas. Pensando nas conquistas 

coletivas, após a emissão de posse, foi o 1º fomento que foi utilizado para comprar 

alimentação e ferramentas de trabalho além também do credito rural que foi utilizado para a 

construção de casas onde todas participam das construções das moradias, o 2º fomento saiu 

em forma de projeto para a construção de poços que ajudou na produção, em consequência da 

organização e da produção o assentamento participa do PNAE – Programa nacional de 

alimentação escolar, produzindo bolos de macaxeira, para prefeitura e para o município. 

 Essas informações foram sendo fornecidas ao longo do trabalho, como é mostrado nas 

Fotografias 2, 3 e 4, onde podemos constatar condições de desenvolvimento rural a partir da 

produção de alimentos diversificados, como já foi mencionado anteriormente a preocupação 
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para com a educação dos assentados para os assentados, reconhecendo sua participação 

política na tomada de decisões do município que envolve a educação.  

 

Fotografia 2 – Segunda parte do trabalho de campo, caminhada pelo            

assentamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Trabalho de campo – Especialização – UEPB (2019) 

 

Fotografia 3 – Plantações de feijão, inhame e milho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Trabalho de campo – Especialização – UEPB (2019) 
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Fotografia 4 – Hortaliças nos lotes individuais (alface, coentro, couve, tomate, pimentão) 

e plantação de milho (ao fundo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Trabalho de campo – Especialização – UEPB (2019) 

 

 

PARA NÃO CONCLUIR 

 

 

É notório a participação efetiva do campo brasileiro na produção do espaço geográfico 

por meio de pequenos e grandes produtores. Entretanto, os princípios e as consequências em 

relacionamento com espaço enquanto território são antagônicos e contraditórios, no caso dos 

pequenos produtores como agricultura camponesa e dos grandes produtores como agricultura 

patronal. No caso dos movimentos sócias do campo enquanto agricultores camponeses, por 

exemplo o MST, a luta por terra retoma um problema histórico não resolvido pelo estado 

brasileiro com consequências que até os dias atuais tomam conta dos discursões envolvidos 

sobre os territórios de reprodução da vida e da reprodução da mais valia. Atores, sujeitos e 

acadêmicos formulam questões das mais variadas vertentes que envolvem o espaço 

camponês, seja em torno da conquista por participação política até a uma inferiorizarão ao 

rural e exaltação ao urbano.  

Nesse sentido o planejamento rural torna-se feramente de compreender como melhor 

podemos organizar e gerir os espaços, contemplando a participação coletiva e crítica de todos 

que envolvem determinado território. Tomando todas contradições como barreiras, mas 

também, resistências de um desenvolvimento voltado para além do capital, voltado a um 
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pensamento múltiplo, diverso, amplo. Demonstra-se aqui uma pequena discussão, em síntese 

de como os espaços podem ser transformados com vista a contribuir com as problemáticas da 

atualidade, demonstrando também que o planejar é repensar de forma continua, portanto, 

dialética, assim como resistência em lutar pela terra, por trabalho e por educação. 

Para não concluir, podemos contribuir discutindo e repensando novas formas de 

planejar, seguindo debates que envolvam não só a academia mais a população em geral 

efetivando uma participação de concreta. Nesse sentido, os territórios conquistados por meio e 

lutas pela terra também precisam se reinventar para poder gerar renda e sustentar a 

reprodução do modo de vida dos camponeses, enquanto sujeitos sociais e autores da 

sociedade. 
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GT-05-005 - As Questões Agrárias e Território de Conflitos 
 

O PLANEJAMENTO RURAL NA VISÃO DE CAMPONESES DO MOVIMENTO 

DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST)  

 
 Geisa karla de Oliveira BORBA

93
  

 Patrícia Soares de MEIRELES
94

 

Resumo 

 

O fato de não ter ocorrido a reforma agrária, no campo brasileiro fez com que as terras ainda 

estejam concentradas nas mãos dos grandes latifundiários. Apresentar um estudo sobre o 

planejamento rural numa perspectiva geográfica, a partir das experiências do homem do 

campo, envolvido, no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), possibilita a 

compreensão das diversidades existentes na conquista pela terra. Teve-se como objetivo, 

discutir o planejamento rural a partir das ações de camponeses assentados sobre a perspectiva 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O trabalho se baseou em 

levantamento bibliográfico a partir dos estudos de Souza (1995), Moreira (2011), Lourenço 

(2014), Oliveira (2004) entre outros; palestra e aula de campo, no Assentamento Zumbi dos 

Palmares, no município de Mari-PB, a partir de uma disciplina do curso de Especialização em 

Geografia, Território e Planejamento Urbano, Rural e Ambiental, da Universidade Estadual 

da Paraíba (Campus III); registro fotográfico, utilização de aparelho eletrônico para gravação 

e elaboração de um croqui. Notou-se pela pesquisa o quanto os militantes têm orgulho de 

pertencimento à sua terra e planejam os seus espaços para o coletivo. A organização tanto é 

baseada nos elementos sociais, como também, no uso dos recursos naturais, desenvolvendo 

culturas de uma produção agroecológica. No processo de construção dos seus assentamentos 

são consideradas as questões socioeconômicas para que ocorra o desenvolvimento desses 

assentamentos. Portanto, pode-se perceber que os compromissos desses agentes sociais são 

com a luta pela terra, dignidade, fonte de renda, moradia, educação e saúde, preservação dos 

recursos da natureza e com o próprio homem, sendo o MST um meio de educá-lo para as 

novas práticas de transformação da realidade.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento rural; Camponês; MST. 

 

INTRODUÇÃO 

 
 

O fato de não ter ocorrido a reforma agrária, no campo brasileiro fez com que as terras 

ainda estejam concentradas nas mãos dos grandes latifundiários. Apresentar um estudo sobre 
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o planejamento rural numa perspectiva geográfica, a partir das experiências do homem do 

campo, envolvido, no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), possibilita a 

compreensão de diversas realidades existentes na conquista pela terra. 

Desse modo, conflitos por terra no Brasil devem ser entendidos, mediante às suas 

pluralidades, não de forma comparativa com outros países, pois o território brasileiro foi 

construído, através de explorações e diversas disputas em seu espaço agrário, pois os traços de 

sua história, reflete no seu desenvolvimento regional desigual. De acordo com Carlos (1999) 

devido os específicos interesses do capital e da sociedade de modo geral gerará sempre 

conflitos, justamente por serem contraditórios. 

Para Moreira e Targino (2011) os excluídos à terra ou à água são os pobres, os quais 

avançam sobre o território para a reprodução da vida em uma disputa em sua maioria desigual 

contra a propriedade privada da monocultura ou pecuária, onde a partir do capitalismo, a terra 

é transformada em mercadoria. 

Diante desse cenário, o campo brasileiro precisa de mudanças para que haja um 

desenvolvimento socioeconômico de maneira que se chegue o mais próximo da equidade, 

tendo como exemplo o movimento do campo MST, além de lutar por uma reforma agrária, 

também luta por mudanças na agricultura. De acordo com Fernandes (2004) este movimento 

social encontra-se territorializado em escala nacional, no país por meio da ocupação de terras 

devolutas e de latifúndios, sendo assim, uma forma de enfrentamento, resistência e recriação 

do campesinato de uma luta popular, apoiado pela Comissão Pastoral da Terra – CPT. 

A formação de um território rural tem relação como este é planejamento a dominação 

imposta de um grupo sobre o menor, o qual é expulso ou faz parte das relações de trabalhos 

precários, que se organiza em torno dos movimentos sociais em busca de seus direitos e 

justiça social. Assim, Silva e Lima (2013), consideram que a formação de um território se 

relaciona de maneira como este espaço é concebido e de como foi planejado. 

Diante dessa contextualização, teve-se por objetivo de estudo, discutir o planejamento 

rural a partir das ações de camponeses assentados sobre a perspectiva do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).  

O presente trabalho surgiu a partir de uma das avaliações da disciplina Geografia, 

território e desenvolvimento rural, do curso de Especialização em Geografia, Território e 
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Planejamento: Urbano, Rural e Ambiental, da Universidade Estadual da Paraíba, 

Guarabira/PB, a partir de experiências e aprendizado adquiridos com os camponeses do MST, 

do município de Mari/PB. 

Teve-se como procedimentos de pesquisa o levantamento bibliográfico a partir de 

leituras e fichamento de artigos científicos, trabalhos acadêmicos, livros a partir dos estudos 

de Souza (1995), Moreira (2011), Lourenço (2014), Oliveira (2004) entre outros; registro 

fotográfico, gravação com aparelho eletrônico e elaboração de um croqui. Baseou em 

pesquisa qualitativa, pois possibilitou a interpretação dos discursos dos indivíduos que 

relataram suas experiências (PRODANOF; FREITAS, 2014). De caráter exploratório e 

descritivo. Como exploratório por apresentar riqueza de informações e descritivo devido os 

aspectos humanos, sem interferência para preservar a realidade (GRAY, 2012). 

Outra etapa do trabalho foi a palestra realizada na UEPB/Campus III com a participação 

de um militante do MST de Mari, a convite do professor da disciplina. Já a aula de campo, 

ocorreu no Assentamento Zumbi dos Palmares, no município de Mari/PB, onde a fim de se 

obter informações desses sujeitos sociais, os participantes dos movimentos da luta pela terra 

por meio de uma roda de conversa com as lideranças do assentamento, expuseram aos alunos, 

o processo histórico do acampamento e assentamento e demais informações sobre suas formas 

de organização territorial, além de uma caminhada, onde mostraram o assentamento e seus 

espaços de organização. Essas etapas ocorreram no mês de abril do corrente ano.  

Esses conhecimentos de camponeses assentados possibilita o entendimento das 

transformações ocorridas no espaço agrário paraibano a partir da concentração fundiária. 

Segundo os estudos de Lourenço (2014), a concentração do município de Mari é muito 

elevada, mesmo com a instalação dos assentamentos como o Tiradentes e o Zumbi dos 

Palmares. Os estudos da autora citada exemplifica uma das pluralidades existente em um 

municípios da Paraíba, que ao mesmo tempo faz parte do todo, sobre o que o MST e suas 

formas de planejamento socioeconômico e territorial. 

 

A VISÃO DE CAMPONESES ASSENTADOS SOBRE O VALOR E A LUTA PELA 

TERRA  

  



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

416 

Considerando a luta dos camponeses por espaços para reproduzir a vida, além do 

processo de democratização de suas conquistas, esses devem ter a garantia de direitos 

societários como cultivar a terra; ter liberdade; se organizar; ter moradia, acesso à educação e 

saúde de qualidade. ―O conjunto de práticas e valores que remetem a uma ordem moral, que 

tem como valores nucleantes a família, o trabalho e a terra‖ (MARQUES, 2004, p. 145).  

De acordo com esse exposto, pode-se afirmar que, de acordo discurso do palestrante 

camponês G. F. V., militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do 

Setor de Educação do MST/ Planejamento e Zoneamento Agrícola em Assentamentos Rurais, 

se encaixa perfeitamente nessas bases nucleantes, notou-se também, o quanto este luta por 

dignidade e autonomia, o seu orgulho de pertencimento à terra. Com base em suas ideias, 

indagou: 

“A expansão do capital e a disputa pela terra, no Nordeste foi diferente, pois desde 

o início da colonização fomos privados de tudo, trabalhamos como forasteiros. Era 

o espaço que tinha para ter acesso à terra. Se não fosse o MST, não havia luta pela 

terra e ainda tinha a seca (...) Lutar é honra, não é crime. Você luta ou morre na 

miséria” (Depoimento de G. F. V., Setor de Educação do MST, 06 de abril de 

2019). 

 

De acordo com Moreira e Targino (2011), levando em consideração o estado da Paraíba 

ao momento em que o palestrante, o processo de dominação do capital no campo foi dado no 

processo de modernização da agricultura brasileira, durante os governos militares com as 

atividades da monocultura da cana-de-açúcar e pecuária, na década de 70. Ainda segundo os 

autores, na área do assentamento exercia a atividade canavieira, acarretou exclusão e pobreza, 

onde a classe trabalhadora, se organizar em lutas sociais. Junto aos discentes da turma, o 

palestrante fez com que os alunos refletissem sobre a atuação dos dois lados: o homem da 

terra e do latifundiário como mostra o quadro 01 abaixo. 

 

 

Quadro 01: Contribuições práticas entre alunos e camponês   

TERRA PLANEJAMENTO RURAL 

Camponês Latifundiário Camponês Latifundiário 

Lugar de direitos Lugar do progresso Casa para morar Plantar monocultura 

Luta pela terra Tem a terra Alimentação saudável Agroquímicos 

Com relação humana Sem relação humana Trabalho familiar Mão de obra barata 

A terra é espaço de vida A terra é produto Água para o consumo Água para irrigar 

Produção da existência Mercadoria Espaço coletivo Barracão 

Fonte: Elaborado pelas autoras (Setembro de 2019). 
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Essa realidade é reflexo de pensamentos opostos de cada grupo de indivíduo: para o 

camponês é importante a inter-relação humana e o mesmo se considera natureza e pertencente 

à ela, já o latifundiário, ações de dominação e quanto à natureza, serve apenas para extrair os 

recursos naturais, onde o campo vira mercadoria. O palestrante ainda indagou que, a terra para 

eles tem uma relação materna para fornecer alimentação, saúde, viver mais e melhor. Então, 

se a terra receber agrotóxicos, fica doente, assim como a mãe, caso consuma certos produtos. 

No caso dos assentados do Zumbi dos Palmares a relação com a terra, é feita pelo 

sistema de cooperação de acordo as pesquisas de Cunha (2011, p. 29), é através do trabalho 

familiar, da produção e da reprodução, que as representações e ligações com a terra 

manifestam o resgate de sua identidade e uma nova organização camponesa‖. 

Onde hoje se encontra o território desse assentamento, há 18 anos atrás pertencia à 

Fazenda Cafundó, de um latifundiário, o qual possuía uma área de 1.200 hectares de terra, 

onde 600 não eram registradas em cartório, o pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR) 

estava atrasado e com terras improdutivas. Diante das informações, as terras desse suposto 

dono, não eram totalmente legalizadas, nem exerciam 60% da função social, devido a isso, os 

representantes do MST puderam ocupar a terra. 

Em 2002 tiveram a primeira missão de posse, junto com o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Muitos capangas de fazendeiros atiraram, tocaram 

fogo e os trabalhadores rurais acabaram perdendo tudo no acampamento, porém, não foram 

punidos. Depois da segunda missão, decidiram colocar o nome, Zumbi dos Palmares; 

conseguiram utensílios de trabalho; recursos financeiros para as moradias. 

O Ministério da Educação (MEC) proporcionou o fomento para a construção dos poços. 

Hoje o Zumbi dos Palmares apresenta um satisfatório desenvolvimento, tem açude, 84 poços 

para uso comum, cooperativa, planejamento de desenvolvimento, além de outras conquistas.  

Antes do processo de organização da ocupação com a estruturação do assentamento, 

esses trabalhadores viviam na cidade de Mari em áreas precárias de moradia e passavam 

necessidades.  Após o sucesso com a posse do território, em discurso dos mesmos, alegaram 

que, cada família ficou com 2 hectares de terra para poder morar e plantar. Segundo Cunha 

(2011, p. 29) ―é dada uma nova função e organização ao espaço, assim como surge um 

conjunto de possibilidades‖.  
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Ao se tornar assentamento o novo território passou a ser dividido em 85 lotes de 8 

hectares, beneficiando 85 famílias de camponeses que viviam de venda da força de trabalho 

no campo e também na cidade. Atualmente moram nesse assentamento, aproximadamente 

750 pessoas. A estabilidade na terra acabou acarretando a vinda de mais de 85 agregados, 

juntos aos assentados.  

Contudo, a condição de vida desses camponeses que lidam no campo, mudou desde o 

número de assentados como se pode perceber, como também o números de moradias, o 

acesso à saúde e educação, transporte escolar, utilização de novas técnicas, onde as famílias 

podem ter uma vida mais próximo da justiça social. 

 

O PLANEJAMENTO RURAL NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, NO 

MUNICÍPIO DE MARI/PB 

 

O assentamento estudado, Zumbi dos Palmares, está localizado na Região Intermediária 

de João Pessoa, no município de Mari-PB, de fácil acesso, nas proximidades da PB-073, no 

sentido à capital, João Pessoa. A seguir o mapa 01 de localização do assentamento. 

 

Mapa 1 - Localização do Assentamento Zumbi dos Palmares, Mari/PB. 

 
Fonte: PDS do Assentamento Zumbi dos Palmares – INCRA (Adaptado), 2010. 

 

Com base nos estudos de Souza (1995), o território é o espaço definido e delimitado por 

e a partir de relações de poder. Dessa forma, um assentamento é um território, pois em sua 

formação existiu uma delimitação formada a partir de uma relação de poder exercido pelos 
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camponeses sobre a terra conquistada com planejamento rural em uma perspectiva de 

campesinato. Para Krambeck (2007), o planejamento é visto como uma ação que define as 

formas e caminhos para atingir objetivos pré-determinados. 

A organização de cada lote para que o mesmo atenda às necessidades de cada família 

assentada foi realizado por meio de cooperação e lutam juntos para que suas terras exerçam a 

função social, que possibilita melhorar as condições de vida para todos.  Tiveram o cuidado 

em planejar para melhor atender as necessidades dos moradores como mostra o Croqui 01. 

 

Croqui 01 – Planejamento e desenvolvimento territorial do Assentamento Zumbi dos 

Palmares, Mari/PB.. 

 
Fonte: Das autoras (Setembro de 2019). 

 

 As casas têm em torno de 5 cômodos e possuem fossa seca; energia elétrica; acesso a 

comunicação de telefonia; acesso a água, através de um açude de médio porte, cisterna de 

captação de água da chuva, porém, nem todas possuem como se pode observar em campo, 

sendo que a maioria utiliza poços artesianos, que segundo um assentado, foram cavados 

manualmente, do tipo amazonas entre 12 a 14 metros, já encontram água, onde se localiza a 

Reserva Legal (RL). 
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Pode-se observar na RL uma nascente, a qual não é cercada e não recebe os devidos 

cuidados para a sua preservação e as famílias não têm instrução, sendo esse um fator também 

identificado nas pesquisas de Lourenço (2014). A dificuldade de preservar as matas ciliares 

nas Áreas de Preservação Permanente (APPs), apesar de ser um dos critérios do INCRA, nos 

Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos de Reforma Agrária. 

Possui também posto de saúde, do Programa Saúde da Família (PSF); igrejas (católica e 

evangélica), um fator preponderante de um paradigma imposto pelas igrejas; áreas de lazer 

como campo e quadra, a que fica ao lado da escola; bares e um balneário com piscina. 

 Possui uma escola, E.M.E.I.E.F. Zumbi dos Palmares, segundo uma das professoras, é 

uma luta paralela ao assentamento, que no passado sofreram violência e perseguição, e mesma 

era sem registro e estrutura em um galpão. Hoje a atual escola funciona em um prédio 

pertencente ao estado, é vinculada à Secretaria de Educação de Mari. Por todas as vitórias 

ainda enfrentam a imposição da secretaria, mediante as decisões e para não gerar confronto, 

utilizam a realidade da cidade e do campo. A mesma fornece uma educação do campo, ou 

seja, uma educação libertadora que segue os princípios defendidos por Paulo Freire. Segundo 

Balbuíno (2004), este tipo de educação é uma das novidades trazidas pelo MST no âmbito dos 

movimentos camponeses. De acordo com Silva (2004), a educação rural garante respeito e 

dialogo do camponês em uma construção agroecológica, etnoecologica e manejo de 

ecossistemas naturais.  

Os camponeses buscam desenvolver uma agricultura limpa sem uso de agrotóxico que 

não venha prejudicar o meio ambiente, nem tão pouco a saúde das pessoas e toda a sua 

produção está voltada para o mercado interno. Os mesmos buscam uma produção agrícola 

pautada na agroecológica, sendo apenas 5 que ainda não aderiram a este tipo de produção.  

De acordo com Guhur e Toná (2012), foi a partir de 1990 que os movimentos sociais 

populares do campo, em especial aqueles vinculados à Via Campesina como o MST, 

incorporaram o debate agroecológico à sua estratégia política e passaram a dar contribuições 

importantes. O homem do campo luta por melhor qualidade de vida e alimentação. 

Desse modo, as áreas para cultivo são tanto de forma coletiva com a participação de 

várias famílias, como também individual, em volta das habitações. A produção das hortas 
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variam desde coentro, alface, cebolinha, couve, tomate, pimentão, cebola, berinjela entre 

outras.  

Existem algumas hortas coletivas, onde estão inseridas 25 famílias. Produzem também 

tubérculos como macaxeira, inhame e batata doce; milho; feijão; fava; frutíferas (maracujá, 

caju, mamão, limão, laranja, banana, cajá, goiaba, manga, acerola, coco), além da criação de 

animais como bois, bodes e frangos. 

Determinados produtos são destinados à sobrevivência dos camponeses, venda na feira 

livre de Mari, pois se antes esses camponeses eram moradores das periferias dessa cidade, 

hoje enquanto moradores do campo, são eles que produzem para fornecer alimentos de boa 

qualidade para suas famílias e para a população desta cidade. Vendem também para as 

escolas, participando das Chamadas Públicas das escolas estaduais, fornecendo seus produtos 

da horta e bolos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além das municipais. 

Mesmo tendo o total de 85 delas, fornecendo seus produtos, as famílias enfrentam um 

grande problema, que é a competição com pessoas que não são agricultores, os chamados 

―laranja‖, que têm a declaração e extrato de Declaração de Aptidão do PRONAF (DAP), ou 

seja, compromete o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 

A maioria das culturas são realizadas de forma artesanal, com rotações de cultura e em 

conjunto a utilização de trator e roça manual. Um dos problemas que os produtores ainda 

enfrentam é ter que lidar com os atravessadores, os quais ficam com grande parte do lucro 

(LOURENÇO, 2014). 

Este assentamento é um grande produtor de mandioca, por semana são vendidos 

aproximadamente 20 caminhões. Devido a esta grande produção foi criada a Cooperativa de 

Produção Agropecuária que em breve irá produzir macaxeira a vaco. Há também a 

Associação dos Agricultores Familiares para as decisões coletivas de enfrentamento a 

qualquer tipo de violência que possa surgir. A COOPAZ segundo um dos camponeses é 

considerada como uma forma de resistência na luta das ações da produção capitalista e 

conquista da escola, por exemplo, mesmo que nem todas as famílias não consigam os 

resultados satisfatórios.  

Para Oliveira (1994) afirma que o modelo de cooperativa do MST é calcada em uma 

produção agrícola de policultura. Assim, quanto ao planejamento socioeconômico é realizada 
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de forma democrática, fortalece a economia, áreas agroalimentares, fortalecendo a soberania 

alimentar, tanto da população do campo, quanto da cidade (SILVA, 2004). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, pode-se perceber que os compromissos desses agentes sociais são com a luta 

pela terra, dignidade, fonte de renda, moradia, educação e saúde, preservação dos recursos da 

natureza e com o homem, sendo o MST um meio de educá-lo para as novas práticas de 

transformação da realidade.   

Tendo a representatividade do camponês palestrante, além do Assentamento Zumbi dos 

Palmares, pode-se afirmar, que o MST, além de lutar para a conquista da terra, também luta 

para que esses homens do campo, possam ter uma vida digna no campo, onde o alimento de 

cada família seja fruto do trabalho na terra e não da venda da força de trabalho como ocorre 

com frequência em áreas urbanas.  

A escola para os assentados é um espaço de socialização, de representação política, 

cidadania e representatividade, pois é na escola onde há formação social. Para os assentados a 

escola é uma importante aliada para o planejamento rural.  

Por meio dessas lutas os camponeses conseguem planejar o seu território, possibilitando 

que este seja um lugar onde possa crescer, dar frutos e que isso lhes dê a possibilidade de 

prosseguir cultivando na terra e lutando por melhores condições de vida. 

Apesar dos pontos positivos que se fizeram presentes nesse trabalho, notou-se algumas 

contradições diante da realidade que esses camponeses vivem, sendo um deles, uma RL no 

assentamento, onde o gado é criado solto, tendo acesso à uma nascente; o uso de agrotóxicos 

por algumas famílias, se a luta do MST também envolve a preservação da natureza e esses 

produtos que causam malefícios à saúde, acabam contaminando os cultivos. 

A falta de interesse do Estado brasileiro em tratar e resolver a distribuição de terras é 

notório. Além disso, há a questão ética, pois o governo em todas as suas instâncias, admite a 

concentração de terras e poder nas mãos dos agentes produtores do espaço e por outro lado, 
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uma população miserável, que lhe ―falta‖ terra e onde milhões de pessoas lutam por ela; 

passam privações em determinados casos ou são mortas devido aos conflitos.  

Esse estudo foi desenvolvido a partir dos elementos do homem do campo, através do 

movimento social MST, campesinato, moradia, produção agrícola, cooperativa, escola e 

recursos naturais. O mesmo apresentou uma visão parcial sobre a perspectiva do planejamento 

rural, porém, de muita importância para o entendimento das questões de apropriação do 

campo no estado da Paraíba, tendo o município de Mari, no Assentamento Zumbi dos 

Palmares, homens lutam por justiça social e direitos de um quadro histórico de 

marginalização e banalização dos sujeitos, no enfrentamento da manutenção do capitalismo, o 

qual é gerador de territórios desiguais e contraditórios. 
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Resumo 

 

Este artigo discute uma educação do/no campo, como se deu nos âmbitos dos assentamentos 

rurais, sua qualidade de ensino ofertada e a desigualdade que ainda ocorre até o presente, 

relatando seu processo cultural e a valorização do camponês nas escolas urbanas, além da 

importância de uma Educação voltada para os discentes camponeses como um instrumento de 

base para a formação territorial. Este trabalho parte de relatório de trabalho de campo da 

disciplina de Geografia Agrária, que visitou uma escola de ensino integral no Assentamento 

Oziel Pereira, em Remígio, Paraíba. Neste foi dado ênfase na qualidade do ensino ofertada em 

um Assentamento e como funciona a Educação do/no campo. A questão histórica da luta por 

uma Educação própria no/do campo deu início ao diálogo trazendo uma reflexão sobre a 

organização da Educação nesses espaços de luta por direitos dos agricultores. A pesquisa 

teórica auxiliou na formação desta problemática de se estruturar uma Educação do/no campo, 

e trabalhos como de Roseli S. Caldart (2012), Mônica C. Molina (2006) e Maria Antônia de 

Souza (2007), deram o suporte necessário para a base bibliográfica. Através da ida à campo, 

observação das práticas da Escola em conjunto com algumas entrevistas feitas aos 

profissionais da Escola Paulo Freire, foi formulado este trabalho que mostrou a luta constante 

para se manter alunos nas escolas e principalmente lidar com aversão existente nas escolas do 

campo e em assentamentos rurais. 
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PALAVRAS-CHAVE: Educação do campo; assentamentos rurais; luta pela terra. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O surgimento da luta pelo direito a cultivar a própria terra se deu desde a colonização 

das terras brasileiras entre os séculos XVI e XIX, no devido momento em que os europeus 

passaram a utilizar a mão de obra escrava dos índios nativos, se acentuando com a vinda dos 

africanos para serem escravos no Brasil. Isto faz eles se organizarem, como em quilombos, 

resistindo de várias maneiras, como pela luta por Reforma Agrária. Sendo o Regime das 

Sesmarias vigente pós colonização que se prolongou até o ano de 1822.  

Foram longos anos de luta dos pequenos agricultores para se conquistar um espaço, pois 

ultrapassaram muitas dificuldades como as falsas Reformas Agrárias propostas pelo governo. 

A Lei de Terras de 1950 entra em vigor como uma forma da elite conseguir manter em mãos a 

maior parte das terras. O governo teve grandes momentos propícios para instaurar a Reforma 

Agrária no Brasil, porém nunca fez parte do interesse dos grandes donos de terras que 

houvesse uma reorganização na estrutura fundiária brasileira, com distribuição igualitária do 

território. 

Na atualidade a luta continua em busca de direitos. Em alguns momentos a Reforma 

Agrária foi quase um sonho realizado pelos líderes do MST, porém os grandes latifundiários 

no poder tornam este sonho cada vez mais distante. À medida que o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) almejando democracia pela terra, crescia ao longo 

dos anos as suas necessidades lhes acompanhavam e surgiu entre seus líderes indagações de 

como se daria a educação das crianças, jovens e adultos que partilhavam espaços como 

acampamentos e assentamentos? E como seriam introduzidos os ensinamentos para todas 

estas pessoas?  A identidade do movimento seria esquecida quando substituída pelos 

ensinamentos da escola urbana? E como sanariam o alto índice de analfabetismo? Todas estas 

questões rondavam o pensamento daqueles que defendiam a cultura do campo. Neste 

momento foi se em busca de uma escola que suprisse todas estás perguntas e cultivasse a 

cultura do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e do campo. 
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Com o propósito de se trabalhar a questão da Educação de qualidade do/no Campo foi 

utilizada a Escola no Assentamento Oziel Pereira mostrando sua realidade como modelo para 

embasar este trabalho, analisando sua estrutura física e pedagógica como uma experiência de 

uma escola do assentamento do MST no município de Remígio no estado da Paraíba. 

Como uma metodologia prática da disciplina de Geografia Agrária, as turmas do 

terceiro período em Geografia da UEPB – Guarabira, partiram do campus universitário para o 

referido assentamento no dia 20 de maio de 2019. Visitamos também o Assentamento 

Queimadas que fica próximo a localidade, e a E.M.E.F.C.I. Paulo Freire que atende toda 

redondeza, a ―Tapera‖ também foi outro local visitado.     

Como procedimentos metodológicos utilizamos a experiência da Aula de Campo na 

disciplina de Geografia Agrária e, a partir desta, a realização de entrevistas com professores e 

a gestora da escola supracitada. Recorremos ainda a materiais como gravador, câmera 

fotográfica e bloco de notas, além de livros e artigos para o embasamento teórico deste artigo. 

 

História sobre a luta por uma Educação do campo 

 

Educação do Campo é um conceito em formação, mas que não deixou de lado os 

motivos pelo qual foi criada. De acordo com Caldart (2012), em julho de 1998 na I 

Conferência Nacional por uma Educação do Campo, surge no contexto das discussões o 

termo Educação Básica do Campo. Já em agosto de 1997, um evento organizado pelo MST, é 

questionado em relação a educação ofertada as crianças assentadas. No ano de 2002, durante 

alguns debates no Conselho Nacional da Educação se levanta a discussão sobre o tema 

Educação Básica do Campo, neste momento o termo é mudado para Educação do Campo, 

com base em alguns argumentos que retratam o ensino como prioritário, por estarem ligados 

diretamente com a formação cultural e de valores de acordo com o meio em que cada um 

vive.  

   O Movimento Sem Terra (MST), foi o pioneiro a levantar a questão a educação nos 

acampamentos e assentamentos. Antes mesmo do MST se consolidar em 1984, a necessidade 

de ter escolas e ensino para todas as crianças assentadas, foi o motivo que despertou os 

responsáveis do movimento a se indagarem para o que iria acontecer com as futuras gerações 
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que cresciam naquele ambiente, se caso não tivessem uma Educação que lhes incentivassem a 

cultivar seus valores e costumes, e abraçar a causa pela qual seus familiares lutavam, assim 

relata Caldart (2003). 

A trajetória da luta pelas escolas nos assentamentos já percorreu um longo trajeto até os 

dias atuais, no qual resquícios ainda da forma em que eram tratados no período da 

colonização se perpetuam até a atualidade no cotidiano de várias famílias que residem em 

assentamentos espalhados pelo Brasil. A educação do/no campo além de uma modalidade de 

ensino, também é sinônimo de cultura e política pública, que garante o direito a educação da 

mesma forma que acorre na área urbana. A luta do Movimento Sem Terra (MST) ao longo de 

sua história tentou por muitas vezes ter uma educação do/no campo, não pelas questões 

básicas mas para resgatar sua história e a cultura do movimento, mostrando que um dos 

objetivos do MST é utilizar a educação não só por ser um direito de todos cidadãos 

brasileiros, mas para conservar e cultivar o sentimento pela terra e ajudar a construir a 

identidade do movimento. 

Mas não se pode falar sobre educação do/no campo sem mencionar o porquê do seu 

surgimento. O modelo de educação que se tinha nas escolas do campo era importado do 

modelo urbano, sendo este modelo tratado como superior e o modelo do campo considerado 

inferior por estar abaixo por motivos socioculturais. A necessidade por escolas no campo 

crescia na mesma proporção que o MST, incentivando a criação de políticas públicas para a 

criação obrigatória de escolas do/no campo que tratassem também da cultura do movimento e 

seus valores, para que não fosse desvalorizada nas escolas urbanas com suas metodologias de 

ensino e seus valores. No ano de 2010 o Decreto de n°7.352 é aprovado, que de acordo com 

Rodrigues e Bonfim (2017, p. 1380) retratam que a Lei em seu 1° parágrafo estabelece:  

O art. 1º do Decreto estabelece que a União tem o dever legal de ampliar a política 

da educação do campo, sendo que os Estados, Municípios e Distrito Federal 

colaborarão com o desenvolvimento dessa política. Importante considerar que esse 

Decreto acaba evidenciando como política de educação do campo não apenas a 

educação básica, ou seja, da educação infantil ao ensino médio, mas também 

determina como política o ensino superior para essa parcela da população. 

 

Diante da lei aprovada, todos os indivíduos que fizessem parte da população do campo 

teriam direito a uma educação no campo e do campo, valorizando sua cultura e políticas. O 

que no início era só mais uma luta por seus direitos sociais, mostrou a eles que isto iria além, 
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pois se não batalhassem por uma escola com seus valores, com sua cultura, em outras escolas 

seus filhos e futuras gerações não teriam a oportunidade de crescer e se destacar, por serem 

filhos (as) de assentados e os próprios assentados. Alguns dados encontrados no MST relatam 

que: 

[...] sua conquista até aqui foi de aproximadamente 1.800 escolas públicas (estaduais 

e municipais) nos seus assentamentos e acampamentos, das quais 200 são de ensino 
fundamental completo e cerca de 50 vão até o ensino médio, nelas estudando em 

torno de 200 mil crianças, adolescentes, jovens e adultos Sem Terra (CALDART et 

al, 2012, p. 503). 

Um dos objetivos pelo qual a Organização dos Movimentos Sociais dos Trabalhadores 

Sem Terra, foi alcançado que é a concretização das Escolas dentro dos assentamentos, porém 

o índice de analfabetismo não foi sanado, mesmo com estruturas em sua maioria de boa 

qualidade e profissionais da área. A evasão escolar e o preconceito contra a Educação do/no 

Campo tornaram-se um dos principais problemas enfrentados. A Escola que utilizamos como 

fonte de pesquisa é um exemplo destas conquistas da luta por Instituições de Educação 

públicas de qualidade. 

 

A Escola do assentamento Oziel Pereira  

 

No assentamento Oziel Pereira em Remígio-PB, a professora Rosa Balbino, nos relatou 

um pouco sobre a história da escola do assentamento, que não é diferente dos assentamentos 

do MST. Existe a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cidadã Integral Paulo Freire; que 

até o ano de 2000 era uma escola de educação infantil, após a liberação dos lotes de terras 

para os assentados se passaram alguns anos para que as casas fossem construídas, deixando os 

pais apreensivos, pois não queriam que seus filhos ficassem sem estudar e, o mais importante, 

que eles não esquecessem suas raízes culturais. Ocorreu um fator marcante que desativou esta 

escola por um período de tempo, o fluxo começou a diminuir. Por ser uma escola de ensino 

infantil, os responsáveis pelas crianças começaram a matriculá-las na zona urbana da cidade, 

onde eles sofriam bullying por serem filhos de assentados e viverem no campo.  

A razão principal pela qual a escola voltou a funcionar, foi porque os alunos da 

comunidade tinham que se locomover até os centros urbanos das redondezas para estudar, 

pois o sistema não oferecia uma escola que atingisse a demanda de ensino fundamental, 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

430 

realizando um desejo das crianças também, pois ficaria mais próximo para elas chegarem a 

escola.  

Foi este um dos motivos que levou um dos representantes dos assentados, o professor 

Rosivan a lutar por uma escola do campo. Seu projeto inicial era para que a Escola Paulo 

Freire fosse de ensino técnico, voltada para o ensino no/do campo. Através de um projeto do 

Governo Federal a escola foi reinaugura em 2017, mas só ofertando o ensino fundamental. No 

ano de 2019 a escola começou a estabelecer parcerias com sindicatos rurais para que a escola 

pudesse participar de projetos que valorizam a educação junto com outras escolas, 

construindo uma educação no campo e do campo. Podemos observar abaixo a imagem do 

exterior da mesma:  

 

Figura 01: Escola Municipal de Ensino Fundamental Cidadã Integral Paulo Freire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Antony Davi, aula de campo de Agrária, 2019. 

 

Na figura - 01 acima temos a escola que foi reinaugurada no ano de 2017, com o ensino 

integral, necessitando de reformas em sua estrutura após muitos anos de abandono para 

implantação do ensino integral. Mesmo sendo localizada em uma área de campo e distante, 

seu estado é de boa conservação. 
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A estrutura ofertada pela Escola Paulo Freire é um sonho já concretizado pelos 

moradores, ela possui quatro salas de aula, refeitório, cozinha, banheiros, sala da gestora, sala 

dos professores, dentre outros espaços.   

Na Figura - 02, se destacam algumas salas de aula da escola, que se encontram em boa 

conservação, mostrando o quanto os alunos cuidam do patrimônio, pois isso significa que eles 

zelam pelo que amam e que irá contribuir para o futuro dos mesmos. 

 

Figura - 02: Dependências da Escola Paulo Freire.

 

Fonte: Acervo dos autores, aula de campo de Agrária, 2019). 

         

Em uma entrevista feita com a gestora da escola, Sandra Elis destaca que um dos 

maiores desafios encontrados na estrutura da mesma é o fator segurança, eles não possuem 

nenhum objeto tecnológico (projetor, DVD, Televisão, etc.) devido ao risco de furto na 

região. Diferente de outros acampamentos e assentamentos espalhados pelo Brasil, onde e 

quando se tem uma infraestrutura para a escola não é de qualidade, o espaço é precário e em 

zona de risco, a localização é de difícil acesso.  
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Organização da Escola Paulo Freire 

 

A persistência por uma escola no campo e principalmente do campo, era para que as 

crianças e jovens não perdessem o amor pela terra, nem esquecessem suas raízes culturais que 

as ligavam com a identidade do movimento pela terra. As metodologias de uma escola do 

campo têm como objetivo principal manter essa identidade cultural viva.  

Em uma conversa com a professora da Escola Paulo Freire, Rosa Balbino, a mesma diz 

que foi indagada por um representante do sindicato rural dos trabalhadores na época da sua 

pesquisa para o TCC, lhe perguntando o que a mesma iria fazer para tornar a educação do 

campo melhor? Ela teve a oportunidade este ano de 2019, quando propôs um projeto 

envolvendo o sindicato, a Escola Paulo Freire e outras escolas rurais do município. Projeto 

cultural chamado de Ciranda da Borborema, que trabalha com a educação do campo. 

Ela importou da escola urbana alguns conhecimentos que têm contribuído para lecionar 

na Escola Paulo Freire, que é integral e que torna possível obter material para pesquisa. O 

contato dos alunos na escola durante todo o dia, faz com que seu relacionamento com suas 

raízes se torne mais forte. 

Na escola se tem uma horta para produção de alimentos, e a produção das famílias do 

assentamento também abastece. As crianças têm um contato direto com o próprio alimento e 

se tem uma alimentação natural e saudável, ao mesmo tempo um zelo pelo manuseio da terra. 

A figura - 04 traz uma conscientização imposta na sala de aula mostrando para se ter uma boa 

educação alimentar que também é feita na prática, quando se tem o contato direto com o 

alimento, eles vão estabelecer melhor apreço por aquilo que lhes oferecem em suas refeições. 

 

Figura - 03: 

Conscientização para se ter 

uma alimentação saudável. 
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              Fonte: Paulo Júnior, aula de campo de Agrária, 2019. 

 

Muitas delas já ajudavam os pais na lavoura antes de passar o dia na escola, porém o 

amor por aquilo que faziam não estava sendo cultivado neles, e o modo como eles falam 

demonstra que existe paixão, e tudo graças a semente do conhecimento específico que foi 

inserido neles e todos os dias é regado. É notável o incentivo da escola para que os discentes 

desde muito cedo tenham em mente a agroecologia como modo de vida e os alimentos 

orgânicos como fonte de uma alimentação saudável. 

A escola se tornou integral a pouco tempo e no início os alunos não estavam adaptados 

a nova rotina imposta, algumas das professoras disseram que eles fugiam, queriam voltar pata 

suas casas, ajudar seus pais no campo, mas nota-se que muita coisa mudou alguns meses 

depois. Jesus (2010 apud RODRIGUES e BONFIM, 2017, p. 1382) relata como as 

metodologias das escolas integrais do campo contribuem para uma formação mais sólida dos 

discentes: 

A formação na alternância tem como objetivo principal possibilitar a educação em 

tempo integral, envolver as famílias na educação dos filhos, fortalecer a prática do 

diálogo entre os diferentes atores que participam dos processos de formação dos 

educandos. Além de proporcionar qualificação técnica (técnico em agropecuária) 

aos estudantes camponeses/as com o intuito de fortalecer a agricultura camponesa - 

estudar e continuar no campo, contribuir nos trabalhos da propriedade familiar, 

desenvolver alternativas de permanência na terra, dessa forma, diminuir a migração 

campo/cidade. 

 

A metodologia aplicada na escola possui algumas disciplinas voltadas para o campo. 

Nos foi apresentado quatro delas: eletivas, protagonismo, tutoria e projeto de vida. Estes 

mecanismos tornam a base do conhecimento tanto da vida como um todo e fortalecem o 

vínculo com o campo e sua cultura. Dentro da disciplina Eletiva se tem um elemento muito 

importante que valoriza os conhecimentos empíricos dos mais idosos, chamado Farmácia 
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Vida, eles aprendem a importância dos elementos naturais para sua saúde e da família, eles 

trazem um exemplo de uma senhora que produz remédios naturais dentro da comunidade, o 

apego deles as eletivas é notável. 

Já a disciplina Protagonismo, destaca como cada um pode ser o protagonista de sua 

história, tornando cada um com sua impotência. Tutoria é uma espécie de conselheiro, eles 

escolhem qual profissional da instituição cada um se identifica para lhe apoiar e aconselhar 

nos momentos que sentirem dificuldades. O Projeto de vida tem o objetivo de indicar e 

esclarecer a visão e o desejo profissional de cada um, já que nesta fase tudo é um pouco 

confuso para eles. 

 

Desafios encontrados durante o percurso  

 

Por mais que o propósito da escola tenha avançado bastante desde o começo de sua luta, 

no entanto, os desafios e empecilhos ainda são maiores. Em entrevista, a gestora da Escola 

Paulo Freire, Elis da Silva, formada em Letras/Português e Psicopedagogia, relata o objetivo 

da mesma como formadora de discentes como seres emancipados do conhecimento e que 

tenham projeto de vida. Enfatizando que a metodologia de Educação do Campo foi 

implantada recentemente e identificou os maiores obstáculos até o momento, seus projetos 

futuros como Instituição Escolar: o envolvimento da comunidade e a família atuante no 

processo educativo, além do reconhecimento dos familiares diante do trabalho efetuado pelos 

docentes e gestão.   

A entrevista foi realizada na Escola Paulo Freire é possível perceber que diante de uma 

estrutura como a da instituição, fatores como segurança ainda intervenham na consolidação, e 

mantenha os docentes de mãos atadas quando se necessita de uma prática pedagógica mais 

atrativa para seus discentes. Por se tratar de um prédio distante dos centros urbanos, torna ele 

propício para furtos, pois não se tem um aparato de segurança para escola e até mesmo um 

vigia para tornar o espaço mais confiável, para se investir em meios tecnológicos e guardá-los 

na escola. Assim, identificando o principal fator que impede que se possua os aparelhos 

eletrônicos nas instalações. 
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Outro ponto frisado pela gestora Sandra é que, não se tem o apoio das famílias e nem da 

comunidade. Mesmo sendo um direito conquistado em meio a tantas lutas a educação no/do 

campo não é valorizada por quem mais seria beneficiado, cerca de 20% dos alunos da 

comunidade que desfruta de uma escola propícia para eles, os outros 80% ou estudam nos 

centros urbanos ou só trabalham nas lavouras. Um dos motivos notados durante a pesquisa 

sobre a preferência dos pais e a migração dos discentes para as escolas urbanas, foi a 

necessidade dos filhos dos assentados trabalharem meio período para ajudarem no Campo, 

sendo a Escola Paulo Freire integral, optam pelas escolas que não são. Outro fator é a falta de 

confiança no trabalho realizado pelos profissionais, pois a maioria deles não são oriundos dos 

assentamentos. 

O preconceito com a educação voltada para o campo ainda permanece em pleno século 

XXI, onde as tecnologias estão em toda parte, a juventude é mais atualizada. A maior 

propaganda é aquela feita pelos próprios alunos, e com as novas metodologias e práticas 

pedagógicas utilizadas na Paulo Freire creio que neste cenário ocorreram grandes mudanças, e 

a comunidade passará a abraçar esta instituição de ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os direitos dos camponeses foram alcançados em partes, no papel como lei, porém não 

são colocados em prática atualmente. A educação como um direito de todos implementada na 

constituição brasileira, para eles se concretizou tarde, quantas crianças cresceram em 

assentamentos e abandonaram seus valores culturais por não suportarem que fossem 

marginalizados, pois moravam em acampamentos e assentamentos até que uma escola do 

campo fosse realmente aprovada e entrasse em vigor. 

Mesmo se tornando um sonho realizado pelo MST, a escola e muitos espaços 

conquistados pelos Sem Terra e suas famílias não possui uma estrutura adequada, nem 

segurança, e quando se existe, muitas crianças e jovens estudam em barracos cobertos por 

lonas, com professores que não possui capacitação. 

Neste trabalho, foi possível concluir que mesmo sendo uma luta árdua por um direito 

garantido por pela lei, os desafios se tornaram bem maior que as conquistas alcançadas ao 
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longo do percurso, o analfabetismo no Brasil possui um alto índice, a educação como um 

direito de todos deveria estar sendo posta em prática. As políticas públicas criadas para o 

incentivo na educação do/no campo, são escassas para quantidade de famílias que vivem no 

campo, assentados, etc. A agricultura familiar que abastece as famílias brasileiras, então o 

devido valor era para ser dado a estas famílias que se levantam e lutam para sua 

sobrevivência, mantendo a maior parte da população alimentada, é mais do que obrigação do 

governo do país não só colocar em pratica as leis que garantem uma educação de qualidade 

como investir em políticas públicas para os estudantes do campo. 

A Escola Paulo Freire é um verdadeiro exemplo de luta e conquista, mas isto não 

significa que ela já tenha alcançado seu melhor, existem muitos desafios que lhe impedem de 

evoluir como uma instituição integral voltada para o ensino do campo, a segurança do prédio 

físico foi um dos pontos relatados durante o trabalho, e a falta de confiança da comunidade na 

metodologia ofertada pela escola. Estes e outros empecilhos que impedem o avanço da 

educação do campo.  

Igualar a educação oferecida no meio urbano com a oferecida no campo, é um trabalho 

muito difícil, mas não impossível, com tanta discrepância e insegurança por parte dos 

camponeses, o esforço para torna a escola acessível a todos e de qualidade é bem maior, basta 

que cada governante junto com docentes e discente e a comunidade deem as mãos, pois juntos 

o trabalho fica mais leve e a concretização se torna possível. 

Mesmo sendo uma escola nova ela possui sua identidade que é cultivada não só no 

espaço da escola, mas fora, como as visitas a Tapera que fortalecem as raízes culturais, a 

valorização do conhecimento empírico dos mais velhos, os projetos que possuem convênio 

com o sindicato rural, a horta da escola que possui o contato com a terra, tornando sua 

metodologia voltada verdadeiramente para valorização do Campo. É assim que vai se 

tornando possível a construção de uma Educação do campo onde há a valorização de um 

ensinamento do campo. 
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Resumo 

 

Este artigo é resultado do projeto de pesquisa ―TERRITÓRIO DAS ÁGUAS NO 

SEMIÁRIDO: CONFLITOS E DEPENDÊNCIA POR RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO CURIMATAÚ ENTRE A PARAÍBA E O RIO GRANDE DO 

NORTE - NORDESTE DO BRASIL‖. Objetivamos com este artigo analisar a produção 

agropecuária no município de Dona Inês/PB, bem como a ocupação territorial dos 

assentamentos rurais de reforma agrária presentes no município. Do ponto de vista 

metodológico, o trabalho será pautado no levantamento bibliográfico, cartográfico e de dados. 

Para a fundamentação teórica, autores como MOREIRA. E. (1990), MOREIRA e TARGINO 

(1996), FERNANDES (2013), GUEDES (2017). Para o levantamento de dados e informações 

cartográficas foram utilizados o Censo agropecuário (1985; 1995/96; 2006; 2017) e INCRA 

(2019). Ainda foram realizados dois trabalhos de campo para o município de Dona Inês, este 

permitiu dimensionar como é a produção agropecuária no município. Com a nossa pesquisa, 
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um vasto material foi levantado, sobretudo, no que se refere a agropecuária, onde, produção é 

baseada nas policulturas alimentícia e pequenas criações de animais, para o consumo familiar 

e, quando a excedentes para a comercialização. Consideramos que a produtividade agrícola e 

pecuária é uma unidade importante na economia do município, pois, gera renda para os 

agricultores, ainda destacamos os assentamentos rurais como um território de resistência dos 

camponeses, que ainda continuam a margem do desenvolvimento do campo, abandonados 

pelo Estado.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Assentamento; Produção agropecuária; Ocupação territorial.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os Modus operandi como a Brasil foi colonizado, a partir das Capitanias Hereditárias e 

as Sesmarias formou uma forte e organizada elite rural que detém a maior parte das terras 

agricultáveis do país (MOREIRA. R, 1990). Os conflitos agrários estão presentes no Brasil 

desde o período colonial. Esses são gerados em virtude da concentração da propriedade da 

terra em poucos donos, pela expropriação e desigualdade que o modelo de desenvolvimento 

agrário pautado na monocultura em grandes extensões de terras ocasiona no campo brasileiro. 

Assim como a maioria dos municípios da região do agreste paraibano, Dona Inês/PB, 

teve sua origem ligada a outro, bem como, ocupado pela pecuária Bovina, depois com a 

caprina e ovina (existiram inúmeras outras), como também nas policulturas alimentícias, 

típicas da região (MOREIRA; TARGINO, 1996). A concentração da terra sempre gerou 

conflitos no campo, a partir dos anos 1980 até o fim dos anos 1990, 5 projetos de 

assentamentos (PA) foram criados em Dona Inês, beneficiando 222 famílias (INCRA, 2019). 

A Territorialização dos assentamentos, significa o desmantelamento do território capitalista 

agrário, que domina a maior parte das propriedades agrárias e produtivas no campo. 

A democratização da terra, possibilita um maior acesso ao recurso natural terra, o que 

pode aumentar a produtividade das culturas e criações voltadas para alimentação. Portanto 

neste artigo percebeu-se que a partir da análise de 4 censos agropecuários (1985; 1995/96; 

2006 e 2017), houve um aumento da produtividade após a implementação dos projetos de 

reforma agrária no município de Dona Inês. O que prova que a implementação dos PAs 
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provoca um movimento positivo na produtividade, sobretudo nas pequenas criações para fins 

alimentícios, como Bovinos, Aves, Ovinos, Caprinos, Suínos
101

.  

 

OBJETIVO 

 

 

Objetivamos com este artigo analisar a produção agropecuária e seus impactos na 

economia do município de Dona Inês/PB, bem como a ocupação territorial dos assentamentos 

rurais de reforma agrária presentes no município. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Do ponto de vista dos procedimentos metodológicos, este artigo foi pautado em uma 

análise geográfica sobre a produção agropecuária do município de Dona Inês, microrregião do 

Curimataú, Agreste paraibano, Nordeste do Brasil. Portanto, no que diz respeito a questão 

teórica, uma série de procedimentos e ações foram realizadas em conjunto, no grupo de 

estudo ―Olhares Geográficos‖ e o projeto de Pesquisa de Iniciação Científica PIBIC a fim de 

levantar: Referências bibliográficas; Documentos; Dados digitais/cartográficos, (tabelas, 

gráficos e mapas). 

Com o levantamento de bibliografias se buscou valorizar as referências da Geografia 

regional e local. Foram baixados arquivos em formato PDF como monografias, artigos, 

dissertações e teses, que diretamente ou indiretamente dão suporte teórico para a compreensão 

da proposta deste artigo. Portanto, sobre a ocupação e conflitos agrários foram consultados 

autores como Moreira. E. (1990), Moreira e Targino (1996), sobre os conflitos agrários no 

município e produção agropecuária em Dona Inês/PB foi usado Guedes (2017). Sobre a 

                                                
101 As policulturas também têm crescimento positivo com a consolidação dos assentamentos, porém, pontuamos 

que este seguimento não é objetivo principal deste artigo, onde, será citado em momento oportuno para melhorar 

a compreensão da proposta deste trabalho. 
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categoria de análise da geografia de território, foram consultados autores como: Santos, 

(2008), Gottmann, (2012), Fernandes (2013).  

O levantamento de documentos e dados digitais foram feitos na internet, portanto 

páginas oficiais de instituições foram consultadas, tais como: Censo agropecuário 

(1985;1996; 2006; 2017). Dados referentes a agricultura, pecuária e estabelecimentos rurais 

no município de Dona Inês foram pesquisados no Sistema IBGE de Recuperação Automática 

(SIDRA). No Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA (2019) foram 

consultados dados sobre a reforma agrária e propriedade da terra no município. Nas páginas 

destas instituições na internet é possível encontrar dados, tabelas e gráficos, arquivos em 

formato PDF e Excel, o que permite acesso rápido a informação, como também agilizar o 

andamento da pesquisa. 

Já no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2010; 2015) e INCRA 

(2019) foi possível consultar dados cartográficos. O mapa digital ou impresso, além de 

ilustrar/espacializar, ainda proporciona ao pesquisador uma familiaridade com o objeto de 

estudo, sendo o levantamento cartográfico um momento prático da pesquisa, tendo em vista 

que é a partir do manuseio do mapa que é traçado/planejado rotas do trabalho de campo e a 

primeira noção de escala da pesquisa. 

O município de Dona Inês, segundo o IBGE está localizado no Curimataú Oriental, na 

mesorregião do Agreste Paraibano, no Estado da Paraíba, conforme é espacializado no mapa 

abaixo. O município tem uma extensão territorial de 166,128 km², a população do último 

Censo Demográfico era de 10.517 (IBGE, 2010). No município tem 5 projetos de 

assentamento (PAs), todos constam na lista de assentamentos do INCRA, todos foram criados 

a partir da segunda metade da década de 1980. O mapa abaixo traz a localização de Dona Inês 

e dos assentamentos. 
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Fonte: IBGE, 2015; INCRA-2019. Sistema de coordenadas geográficas 

 

TERRITÓRIO E TERRITÓRIOS DE REFORMA AGRÁRIA 

 

 

O território constitui-se como arenas das relações sociais, é nele que diversas ações são 

postas em evidência, transcendendo o campo do concreto e abstrato. Relações de poder, 

subordinação, controle, conflitos e conflitualidades são desenvolvidas em territórios distintos. 

Escolhemos a categoria de análise de território como norte teórico deste trabalho, porque 

consideramos esta capaz de abarcar e responder questões inerentes ao objeto investigado, a 

produção agropecuária e formação territorial dos assentamentos de reforma agrária em Dona 

Inês. 

Os territórios em suas diferentes compreensões podem ser entendidos de diversas 

formas, portanto, está ligada tanto a uma porção física do espaço delimitado por relações de 

poder, ou, a construção de identidade sociais, estabelecidas, reestruturadas e amplamente 

organizada em um grupo que se reconhece como parte daquele território. No que tange o 

território enquanto físico podemos considera-lo como: 
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Uma porção do espaço geográfico que coincide com a extensão espacial da 
jurisdição de um governo. Ele é o recipiente físico e o suporte do corpo 

político organizado sob uma estrutura de governo. Descreve a arena espacial 

do sistema político desenvolvido em um Estado nacional ou uma parte deste 

que é dotada de certa autonomia (GOTTMANN, 2012, p. 223).  

 

Portanto, entendemos o território como uma porção física do espaço, onde plenamente o 

estado exerce seu poder, as fronteiras delimitam esse território, a jurisprudência e as leis o 

organizam em conjuntos facetados de uma nação, mas, é nessa porção do espaço, em que o 

homem imprimi suas territorialidades e características, assim, o ordenamento territorial ganha 

significado social. 

 
Território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de 

sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o chão e mais a 

população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo 

que nos pertence. O território é à base do trabalho, da residência, das trocas 
materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi (SANTOS, 2008, p. 

96). 

 

Portanto, o território é compreendido neste trabalho como conjunto de forças e ações 

indissociáveis das relações sociais. É considerado um campo de força que envolve as 

características físicas dos territórios, como uma região, município ou uma área de jurisdição 

de uma governança ou uma instituição, como também todas as outras relações abstratas, tais 

como identidades, sentimentos, relações de modo de vida de um determinado grupo. Em 

síntese, entendemos que o território é todo o corpo físico concreto mais as relações sociais, 

abstratas inerentes a qualquer grupo social/regional.  

Os conflitos sempre estão inerentes ao domínio de um território por um grupo, uma 

organização, um empreendimento, que será reivindicado por outro grupo, para conquista-lo 

ou permanecer nele. O conflito se desenrola na maioria das vezes, quando há o interesse de 

duas forças distintas ou iguais por um mesmo bem é posto em evidência. Fernandes (2013, p. 

196) destaca que ―em suas diferentes acepções, o território sempre foi estudado a partir das 

relações de poder [...] é impossível compreender o conceito de território sem conceber as 

relações de poder que determinam a soberania‖. 

Os territórios de reforma agrária estão em sua maioria ligado ao poder de possuir, pois a 

terra, se configura no campo como um símbolo de poder e domínio de um dono ou um 

empreendimento. Desta forma conflitos são gerados no ceio da concentração da propriedade 
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da terra, seja ele para permanecer na terra, ou para conquista-la. Em ambos os casos será o 

encontro de dois territórios que há muito são protagonistas nas disputas territoriais no campo, 

o território do camponês (sem a posse da terra) e o capitalista (com a posse da terra). Portanto, 

―a transformação do latifúndio em assentamento é a construção de um novo território. É outra 

lógica de organização do espaço geográfico.‖ (FERNANDES, 2013. p. 133). 

Sempre a um interesse em determinada porção do espaço, o ―território é um conceito 

gerado por indivíduos organizando o espaço segundo seus próprios objetivos‖ (GOTTMANN, 

2012, p. 523). Saquet (2007, p. 66) argumenta que ―o território é objetivado por relações 

sociais, de poder e dominação, o que implica a cristalização de uma territorialidade, ou de 

territorialidades, no espaço, a partir das diferentes atividades cotidianas‖. As diversas relações 

sociais consolidam diferentes tipos de territórios presente no espaço geográfico. ―As 

propriedades camponesas e as capitalistas são territórios distintos, são totalidades 

diferenciadas, onde se produzem relações sociais diferentes, que promovem modelos 

divergentes de desenvolvimento‖. (FERNANDES, 2013. p. 198). 

A compreensão de territórios agrários não parte apenas da concepção física do campo, 

este não é entendido como uma porção do espaço inerte as relações sociais. Os territórios 

agrários são entendidos pelas características únicas que a agricultura camponesa, ou 

capitalista imprimem em suas diferentes áreas de atuação. Portanto, a agricultura camponesa e 

a capitalista vão produzir territórios agrários distintos, que se conectam a partir dos conflitos 

gerados pelas desigualdades geradas o campo. Segundo Fernandes (2013. p. 213) ―os 

territórios camponeses se territorializam destruindo o território do capital‖, o camponês, ver a 

terra como parte de sua existência, é nela que este se realiza, já o latifundiário, a terra é vista 

como um objeto, algo passível de compra, o mesmo não se realiza com a terra em si, este se 

realiza com o lucro e poder que está o proporciona.  

 

A FORMAÇÃO TERRITORIAL DOS ASSENTAMENTOS NO MUNICÍPIO DE 

DONA INÊS 

 

 

O município de Dona Inês/PB teve sua origem vinculada ao município de 

Bananeiras/PB, onde foi vila e distrito, até sua emancipação política em 1959 (IBGE, 2017). 

O Município de Dona Inês tem em torno de 166,128 Km², no último censo demográfico 
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(IBGE, 2010) tinha 10.517 habitantes, a maioria da população reside na zona rural, 

caracterizando assim um município tipicamente rural. Desde sua emancipação a produção 

agrícola e pecuária sempre esteve presente no município, com as policulturas alimentícias, 

pecuária (Bovina, Caprina e Ovina). No fim da primeira metade do século XX e início da 

segunda, houve uma forte produção de algodão (Gossypium) e sisal/agave (Agave sisalana). 

A formação territorial dos assentamentos do município de Dona Inês vai começar a 

partir da segunda metade do século XX, acompanhado uma onda de ocupações de terras 

improdutivas na mesorregião do Agreste Paraibano a partir dos anos 1980 e de resistência dos 

agricultores contra a expulsão e expropriação do campesinato por donos de engenho (região 

do Brejo) e fazendeiros de gado da região (MOREIRA, 1997). Os conflitos por terra no 

município de Dona Inês se dão a partir da década de 1980, onde o primeiro foi da fazenda 

Sítio, que se transforma no PA Sítio e último em 1999, com o PA José Matias de Araújo, 

como pode ser visto na tabela abaixo (tabela 1). 

Assentamentos de reforma agrária no município de Dona Inês/PB 

NOME PA MUNICÍPIO CAPACIDADE FAMÍLIAS 

ASSENTADAS 

ÁREA PA DT 

CRIAÇÃO 

PA SITIO DONA INÊS 84 81 1.813 07/08/1989 

PA TANQUES DONA INÊS 43 43 1.654 28/12/1998 

PA VARZEA 

GRANDE 

DONA INÊS 45 45 840 28/12/1998 

PA ZÉ PAZ DONA INÊS 33 31 600 21/01/1999 

PA JOSE 

MATIAS DE 

ARAUJO 

DONA INÊS 17 17 400 19/03/1999 

Fonte: adaptado do INCRA/PB 2019. 

 

A tabela acima mostra os 5 assentamentos de reforma agrária no município de Dona 

Inês, estes juntos somam-se em torno de 5.307,8 hectares. Dona Inês tem 16.612,8 hectares, 

ou seja, as terras dos assentamentos correspondem a 31,10% dos hectares totais do município. 

O que para um pequeno município é um número significativo, este fato pode explicar o 

motivo de que a maior parte da população de Dona Inês reside na zona rural. O que também 

nos implica dizer que proporcionalmente, o município pode haver uma produção agrícola e 

pecuária, sobretudo familiar, significativa, (esta hipótese poderá ser provada ou não no 

próximo capítulo deste artigo, onde será analisado algumas culturas a partir do censo 

agropecuário de 1985 ao último, de 2017).  
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A partir da análise da tabela, também podemos dizer que há uma relativa 

desconcentração da propriedade da terra, tendo em vista que além das terras dos 

assentamentos, o município não tem imóveis com muitos hectares com um único proprietário. 

Através de uma consulta pública de imóveis feita no INCRA (2019), a maior propriedade no 

município tem 265 ha, o que se caracteriza como uma média propriedade com pouco mais de 

8 módulos ficais. No município um módulo fiscal equivale a 30 hectares. A partir desta 

colocação, enfatizamos uma mudança significativa na estrutura agrária de Dona Inês, onde o 

que prevalece hoje é o minifúndio (menos de 1 modulo fiscal) e a pequena propriedade (de 1 a 

4 módulos fiscais) (INCRA, 2019). 

   

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DONA INÊS 

 

 

Nesta seção deste artigo será discutida a produção agrícola e pecuária do município de 

Dona Inês, entretanto, consideramos importante fazer uma breve pontuação da ocupação da 

região do Agreste Paraibano, mesorregião em que se localiza o município de Dona Inês. 

Segundo Moreira e Targino (1996), na formação do espaço agrário paraibano, o Agreste é 

caracterizado pela pecuária e policulturas. De acordo com os autores supracitados (1996, p. 

67) ―a motivação econômica da ocupação do Sertão foi, portanto, a pecuária bovina‖. 

Conforme Moreira (1990, p. 2); 

A ocupação e o povoamento inicial do Agreste e Sertão (3) acham-se 
relacionados à evolução da atividade canavieira desenvolvida no Litoral. No 

período de apogeu da atividade, a necessidade de especialização das terras 

na produção da cana determinou a separação das atividades agrícola e 
pecuária. Isto resultou numa divisão regional do trabalho: a Zona da Mata 

voltou-se para a produção de açúcar e o interior (Agreste e Sertão) para a 

produção do gado e gêneros alimentícios.  

 

O Agreste se caracteriza pela pecuária bovina, mais tarde Caprina e Ovina, sempre em 

consenso com as policulturas alimentícias, que é uma marca na região, com isso ―foi no 

entanto a agricultura de subsistência a atividade econômica que determinou a ocupação inicial 

da região. Inicialmente voltada para o autoconsumo, adquiriu, com as feiras de gado, um 

caráter comercial.‖ (MOREIRA. E, 1990. p. 12). Dado essa breve explicação da ocupação do 

Agreste paraibano, podemos dizer que o município de Dona Inês por estar nesta mesorregião, 



Anais da VIII Semana de Geografia - Vol. 2: SEMAGEO/2019                   ISSN: 2595 - 0495 

 
 

 

447 

não foi muito diferente sua ocupação, a pecuária e culturas alimentícias fazem parte da origem 

do município. Como pode ser visto abaixo (tabela 2). 

 

Principais produções agropecuárias no município de Dona Inês 

Censo 

Agropecuário 

Bovinos Equinos Asininos Caprinos Ovinos Suínos Aves 

1985 (Cabeças) 2.897 130 446 450 280 378 19.894 

Estabelecimentos ** ** ** ** ** ** ** 

1995/96 

(Cabeças) 

3.489 117 207 127 103 146 10.549 

Estabelecimentos ** ** ** ** ** ** ** 

2006 (Cabeças) 6.254 381 747 1.062 736 588 18.055 

Estabelecimentos 727 209 579 145 74 237 841 

2017 (cabeças) 4.998 445 268 995 2.080 738 41.690 

Estabelecimentos 559 189 218 147 168 201 575 

** o número de estabelecimento por espécie não é disponibilizado. 

Fonte: adaptado do IBGE-Censo agropecuário 1985; 1995/96; 2006;2017. 

 

Legenda: Censo 1995                  Censo 2006 

 

                Censo 1995/96             Censo 2017 

   

A tabela acima traz a produção agropecuária do município de Dona Inês, a partir da 

análise de 4 censos agropecuários (1985, 1995/96, 2006 e 2017), nestes foram selecionados a 

produção de maior relevância no que tange a criação de animais. A pecuária bovina, é um dos 

destaques, pois está presente desde o início na região Agreste, foi o gado que abriu caminho 

para ocupação da região Agrestina (MOREIRA; TARGINO, 1996), a pesar de que a produção 

diminui no Censo de 2017 em relação a 2006. Um fato que explica a queda no rebanho de 

Bovinos, é a irregularidade de chuvas na região desde de 2010, assim se instalando uma crise 

hídrica, onde muitos animais morreram ou foram vendidos.  

De acordo com Guedes (2017, p. 39) de 2012 a 2017 uma forte seca atingiu o município 

de Dona Inês (como quase todo agreste e sertão paraibano), muitos agricultores perderam suas 

produções ou criações por falta de chuva. A escassez de recursos hídricos é um problema 

enfrentado pela população semiárida, o que dificulta a realização da atividade agropecuária, 

portanto é de suma importância que haja e democratização de recursos e tecnologias sociais 

hídricas para amenizar os efeitos causados pela seca na região semiárida. 
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Ainda em relação a tabela chamamos a atenção para a Ovinocultura, que do Censo de 

1985 ao de 2017 teve um crescimento significativo, mesmo que na estiagem. O manejo e a 

resistência deste animal a seca o torna uma ótima alternativa para os pequenos criadores. Os 

números ainda refletem a escolha da ovinocultura em vez da Caprinocultura, que vêm 

perdendo espaço em virtude da dificuldade do manejo com o bode, que é mais ativo que a 

ovelha. Este fato fica claro nos números, onde em 1985 a Caprinocultura contava com 450 e a 

ovinocultura com 280 cabeças, já em 2017, respectivamente com 995 e 2.080 cabeças. 

A avicultura, é um dos seguimentos econômicos que mais ganha destaque no município, 

tanto em número de cabeças, quanto em estabelecimentos. Com um manejo fácil, 

comercialização acessível, em virtude da procura em muitos restaurantes da região, não 

requer grande investimento, podendo ser criada em pouca terra, além de servir como parte da 

alimentação do criador, as aves se tornam umas das principais culturas, saindo de 19.894 em 

1985, tem uma baixa em 1995/96 de 10.549, mais retoma o crescimento no Censo de 2006, 

chegando a 18.055, este número é mais que duplicado no Censo seguinte, 41.690 mil cabeças, 

incluindo, galinhas, galos, frangos e frangas (Censo Agropecuário-IBGE, 2017). 

Com exceção dos Ssininos que teve um número negativo, do primeiro Censo ao último 

analisado, todas outras produções tiveram crescimento positivo. A análise do Censo de 1985 a 

2017 coincide com a implementação dos projetos de reforma agrária no município, o primeiro 

em 1989, como já citado neste trabalho. Como enfatizado, os projetos de assentamentos 

detêm juntos em torno de 31,10% dos hectares do município, em torno de 5.507 ha. Essa 

desconcentração da terra é refletida na produção, como pôde ser visto na análise, além de 

diminuir as desigualdades no campo e trazer perspectiva de permanência na terra. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A concentração fundiária é um dos empecilhos para o desenvolvimento e equidade no 

campo brasileiro. As formas de ocupação a qual é desenvolvida no país, baseado na 

expropriação e domínio do capital nas relações trabalho/produção no espaço agrário não tem 

contribuído em nada para o desenvolvimento do camponês, que muitas vezes é marginalizado 

e expropriado do recurso natural tão precioso que é a terra. A concentração da terra em poucas 
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mãos, além de aprofundar a desigualdade entre pobres e ricos no campo, é promotora de 

conflitos e violência contra pequenos agricultores, com ou sem terra. 

Este trabalho consistiu na análise de 4 Censos Agropecuários, para compreender como 

está se desenvolvendo a agropecuária no município de Dona Inês depois da implementação 

dos 5 projetos de assentamentos. Estes 5 assentamentos correspondem a 31,10% dos hectares 

do município, que em outrora pertencia a 2 ou 3 latifundiários. Foi possível perceber que os 

assentamentos têm um impacto significativo na produção agropecuária, isso foi constatado na 

análise dos censos, onde quase todas as variáveis tiveram um aumento significativo depois da 

consolidação dos assentamentos. Claro que os números podem ser pequenos comparado a 

outras regiões, mas não podemos deixar de enfatizar, que é um município pequeno, com 

menos de 11 mil habitantes, onde a maior parte da população reside na zona rural. 

Neste momento é que os números se torna expressivo, pois há, em parte, fixação do 

homem do campo, evitando emigração para centros urbanos locais e regionais, a geração de 

renda e perspectiva de permanência na terra. Portanto, ratificamos que houve um significativo 

aumento da produção agropecuária depois dos assentamentos, mas ainda falta muito para 

solucionarmos os problemas agrários e sociais no campo. Por mais que a terra traga uma 

perspectiva, a mesma nem sempre é suficiente para garantir desenvolvimento dos assentados 

em seus lotes, ainda falta créditos, tecnologias eficazes e viáveis, que aumente a 

produtividade e competividade do camponês frente a agricultura capitalista. 
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Pensar a atividade docente no âmbito da ciência geográfica, passa pela 

constante interrelação sociedade/natureza/sociedade, ambos no âmbito 

de um espaço em constante (re)construção, em que as relações e os 

processos sempre apresentam-se como relativamente contraditórios. 

Nesse sentido, os estudos sobre Geografia Política e Geopolítica 

devem ser refletidos e discutidos pelos geógrafos e áreas afins. 

Queremos discutir as movimentações geopolíticas em diferentes 

escalas, tanto do ponto de vista teórico, quanto em situações reais, 

com exemplos de fatos. Também podem ser apresentados trabalhos 

que tratam sobre os temas da geopolíticas dentro do ensino de 

geografia. A proposta também leva em conta a culminância do projeto 

de extensão o xadrez e a arte da guerra, com a realização de um 

pequeno torneio de xadrez e damas. 
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Resumo 

 

No registro das últimas décadas, o Brasil sustentava a imagem de país cordial e mantinha boas 

relações com países dentro e fora de blocos político-econômicos dos quais participa. Porém 

nos últimos meses esta representação tem declinado devido a declarações do atual presidente 

em exercício, Jair Messias Bolsonaro, junto como sua aceitação interna. O último desses 

discursos foi proferido na abertura da 74ª Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU), em Nova York, no dia 24 de setembro de 2019.  Os objetivos norteadores do 

trabalho consistem em analisar o discurso apontando afirmativas equivocadas, a partir da 

análise do discurso foucaultiana. A pesquisa de natureza qualitativa aplicada em duas frentes: 

analítica, em relação ao discurso (FOUCAULT, 2014) e bibliográfica-documental sobre 

dados que se referem às afirmações, corroborando-as ou não. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Geografia Política; Análise do Discurso; Bolsonarismo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Organização das Nações Unidas – ONU – é uma organização internacional que têm 

por objetivo a manutenção da paz e desenvolvimento mundial, e, atualmente, é constituída por 

193 Estados-membros. Com forte viés pacifista, a organização nasceu do ajuntamento dos 

países fundadores em outubro de 1945, após as duas grandes guerras mundiais, que tinham 

em comum o desejo de evitar outras formas de conflito e trabalhar em território neutro, 

através da articulação diplomática (CASTRO, 2005). 

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas constitui um dos seis órgãos 

principais da ONU e um dos eventos mais importantes para a visibilidade dos Estados-

membros diante do cenário mundial devido ao levantamento de diversos debates de âmbito 
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militar, socioeconômico, ambiental, de direitos humanos, e quaisquer outros que estejam em 

discussão na ONU no momento (ONU BRASIL, 2019). Tradicionalmente, o discurso de 

abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – abreviaremos para AGNU 

– é feito por um representante do Brasil desde 1947, data de sua segunda edição 

(RODRIGUEZ, 2019).  

A participação do Brasil desde a fundação da instituição é notória. Sempre mantendo 

uma postura neutra diante às polarizações que o mundo passou desde então, seja como 

membro ativo em mais de 30 projetos pacificadores, seja participando do Conselho de 

Segurança, mesmo em status não permanente.  

Diante desta breve síntese sobre a relevância internacional da organização e o sucinto 

vislumbre da atuação do país como Estado-membro, salientamos a acuidade de discursar 

diante do público de representação mundial que a ONU disponibiliza no espaço de discussões 

e debates interestatais representado pela AGNU. O presente trabalho objetiva analisar o 

discurso
104

 de abertura da 74ª Assembleia Geral da ONU pronunciado pelo presidente Jair 

Messias Bolsonaro, na data de 24 de setembro de 2019 na sede da ONU em Nova York 

(BOLSONARO, 2019).  

Para a análise será utilizado como base a visão foucaultiana, conforme presente no 

livro A Ordem do Discurso (2014). Em 02 de Dezembro de 1970 Foucault alertou seus 

ouvintes na Aula Inaugural do Collège de France sobre os ―terríveis poderes‖ contidos no 

discurso verdadeiro. O discurso verdadeiro é a expressão do desejo e do poder e, por meio 

dele, exerce-se a coerção, além de mascarar a verdade. O discurso então é uma prática social 

que produz e reproduz as relações de poder daquela sociedade. 

Em A Arquealogia do Saber (1986, apud FISCHER, 2001) Foucault faz uma reflexão 

sobre a importância da análise do discurso, afirmando que o discurso não é apenas um 

elemento constitutivo da realidade e um meio de produção de saber. O autor destaca que a 

análise do discurso não pode ser apenas uma análise de um conjunto de signos. 

A partir da ótica foucaultiana e através da breve fala sobre o que o autor propõe 

enquanto análise do discurso, este trabalho tem como pilares dois dos três critérios tratados 

                                                
104

 O pronunciamento está disponível na íntegra em vídeo em BOLSONARO (2019) e em versão escrita em 

ESTADO DE MINAS (2019). 
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pelo filósofo para a rarefação do discurso: o comentário e o autor. Segundo o filósofo, o 

comentário é o segundo texto, ou seja, tem como função principal explicitar o que é 

subentendido no primeiro texto, o discurso em si. O comentário é variável por diversos 

motivos, sendo que o recorte histórico, lugar e percepção do comentarista são os mais fortes 

deles.  

É importante salientar que não queremos ignorar a ideia canônica do pensamento 

objetivo do estudo científico, mas notar que, como todas as obras humanas, as produções 

científicas também são produtos da vivência daqueles que as constroem e naturalmente 

carregam subjetividade. Seguindo esta afirmativa, o segundo critério é o autor, não (só) no 

sentido do orador em si, mas como ―princípio de agrupamento do discurso, como unidade e 

origem de suas significações, como foco da sua coerência‖ (FOUCAULT, 1999, p. 25). 

Um dos aspectos mais interessantes do discurso para a Geografia é a dupla de ação de 

componentes simultaneamente complementares: o ideário e a ideologia. O primeiro diz 

respeito ao conjunto de ideias, como a cultura, que representam e dão significado e 

justificativa às ações sociais. A ideologia seria como a propulsão do ideário social de uma 

classe para outra, normalmente relacionada ao controle, influência e domínio. Portanto, o 

discurso é uma das formas de promoção do ideário dominante, ou que ainda pretende ser. 

(ARAÚJO e REIS JÚNIOR, 2014). 

Toda sociedade tem um modo de pensar distinto, ou seja, um discurso próprio. Devido 

a sua capacidade de dar significado e regular as ações sociais, o discurso permanece ―sujeito à 

influência, controle e dominação de grupos aristocráticos, oligárquicos, que submetem toda 

uma ordem societária aos seus desígnios normativos e interesses particulares‖ (Ibid., p. 47).  

 Devemos salientar que reconhecemos que este artigo pode e deverá ser, naturalmente, 

superado devido à pontualidade e proximidade com a recente data do episódio analisado. 

Porém, justificamos sua relevância pelo registro das conexões que são feitas com outros 

acontecimentos que ainda não se findaram e/ou apreensões do que se espera enquanto 

consequência (in)direta do discurso e seus (re)significados durante o decorrer do futuro 

histórico. 

O discurso articulado em mais de 30 minutos citou acontecimentos de diversas áreas, 

contudo dividimos em cinco grandes temas por semelhança. São eles: a) governos e 
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ideologias; b) economia e política; c) ambiental e causa indígena; d) segurança pública; e e) 

diplomacia. Portanto, a análise do discurso abrangerá entonação, finalidade e afirmativas 

desviadas com base em dados.  

  

ANÁLISE DO DISCURSO DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO NA 74ª 

ASSEMBLEIA GERAL DA ONU 

 

Conforme Fischer (2001, p. 200), o discurso constitui uma relação de ―enunciados e 

visibilidades, textos e instituições, falar e ver‖ que ―constituem práticas sociais por definição 

permanentemente presas, amarradas às relações de poder, que as supõem e as atualizam‖.  

Sendo assim, precisamos referenciar qual é o autor, isto é, o contexto em que o discurso foi 

proferido, quem o pronunciou e pra quem ele foi direcionado (FOUCAULT, 2014).  

O evento foi de suma importância para a apresentação da agenda do governo 

bolsonarista para o mundo, porém o discurso em si não foi exatamente direcionado ao público 

que estava presente na AGNU. O Presidente Jair Bolsonaro tem um discurso populista, como 

indica Patrick Charaudeau (RFI, 2019) a partir de quatro características básicas: vitimização 

(por governos anteriores, pela corrupção e violência), diabolização do oposto (o socialismo, 

PT e seus seguidores), apelo ao ‗povo‘ (cidadãos de bem, família tradicional brasileira) e o 

homem providencial (ele mesmo). 

A segunda frase de seu discurso alude à identidade quando profere que, 

presentemente, ressurge ―um Brasil que está sendo reconstruído a partir dos anseios e dos 

ideais de seu povo‖ (BOLSONARO, 2019, destaque das autoras). Desta forma, direciona 

àqueles que se identificam com a sua ideologia – no sentido de ideias sustentadas por um 

grupo social – como verdadeiro povo brasileiro, no caso seus leitores e aliados. 

Simultaneamente, define os que se opõem à sua ideologia como desalinhados do desejo 

nacional. 

O primeiro grande tema abordado é o político, onde o presidente distribuiu críticas à 

ideologia socialista, focando em governos que se aproximam deste pensamento: Brasil petista, 

Cuba e Venezuela atuais; e no Foro de São Paulo, organização que reúne partidos de esquerda 

da América Latina. O locutor aponta ―corrupção generalizada, grave recessão econômica, 
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altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que 

formam nossas tradições‖ como supostas consequências dos governos petistas, afirmando que 

o Brasil esteve à beira do socialismo (BOLSONARO, 2019). 

 Então, segue com duras críticas à relação firmada entre Brasil e Cuba, como a 

participação cubana no programa ‗Mais Médicos‘. O programa trouxe mais de 8 mil médicos 

cubanos ao Brasil, porém em novembro de 2018 desligaram-se do programa devido a uma 

fala do, então, presidente eleito (BBC, 2018) alegando tratar-se de ―trabalho escravo‖. No 

presente discurso, usou o mesmo termo e foi além: alegou que foi ―respaldado por entidades 

de direitos humanos do Brasil e da ONU‖ (BOLSONARO, 2019). 

  Sobre a Venezuela declarou a atual crise que o país passa como a vitória do socialismo, 

onde ―todos estão pobres e sem liberdade‖ (BOLSONARO, 2019). Suas falas sobre o país 

vizinho são sempre utilizadas como o maior exemplo do que o Brasil se tornaria caso 

continuasse elegendo presidentes petistas, sob o jargão que o Brasil iria ‗virar Venezuela‘. 

Neste bloco, seu tom, sempre agressivo, oscila entre altivez e aversão. A altivez pela 

suposta superação do socialismo que assegura ter existido no país, como se uma verdadeira 

revolução tivesse acontecido tendo como ápice sua eleição; garantindo ao país sua ―liberdade 

política‖. Já a aversão é direcionada aos governos que o presidente associa à ideologia 

socialista. 

Ao falar de economia, o presidente utiliza a sentença: ―estamos adotando políticas que 

nos aproximem de países outros que se desenvolveram e consolidaram suas democracias‖ 

(BOLSONARO, 2019, destaque das autoras). Os verbos escolhidos aludem à famigerada 

corrida dos países em desenvolvimento. Uma corrida com largadas distintas em que os países 

subdesenvolvidos continuam tentando alcançar os países desenvolvidos, mesmo com 

passados econômicos totalmente diferentes. 

Subsequente, Bolsonaro diz que ―em apenas oito meses, concluímos os dois maiores 

acordos comerciais da história do país, aqueles firmados entre o MERCOSUL e a União 

Europeia e entre o MERCOSUL e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA.‖ 

(BOLSONARO, 2019, destaque das autoras). Através da parte destacada entendemos que o 

presidente dá a sua curta gestão os louros pela negociação dos dois acordos, desconsiderando 
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a presença de outros países no bloco ao qual pertence, e, também, vinte anos de negociações 

com a União Europeia (ITAMARATY, 2019; EL PAÍS, 2019). 

Importante destacar que o acordo MERCOSUL-UE, apesar de assinado ainda não foi 

ratificado, ou seja, não está valendo. O documento, dividido em duas partes – política e 

econômica – deve ser revisado por todos os países componentes dos dois blocos nas áreas 

técnica e jurídica, para então ser assinado (G1, 2019). Quanto à parte econômica do acordo 

deve ser aprovada por unanimidade pelo Parlamento Europeu, mas já conta com pelo menos 

um voto negativo, da Áustria (DW, 2019). Sobre a adesão à Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), o presidente afirma que o país está adiantado, 

mostrando otimismo quanto às negociações por vir, beirando a certeza.  

Para dar início aos comentários sobre meio ambiente, um dos temas mais aguardados, 

e causa indígena, o presidente então anuncia: ―Senhorita, Ysani Kalapalo, agora vamos falar 

de Amazônia.‖ (BOLSONARO, 2019). A jovem youtuber indígena citada foi levada com o 

intuito de ratificar o discurso presidencial. 

Com tom professoral, o presidente implica que a culpa do aumento das queimadas está 

no clima seco e nas queimadas praticadas por ―índios e populações locais, como parte de sua 

respectiva cultura e forma de sobrevivência‖ (BOLSONARO, 2019). Apesar da parcial 

veracidade das informações, o aumento das queimadas no ano de 2019 foi considerado 

anormal por órgãos como a National Aeronautics and Space Administration (NASA, 2019) e 

o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), este último confirmou que houve um 

aumento de 82% de queimadas na Amazônia comparado ao mesmo período do ano anterior 

(G1, 2019). 

É o momento, então, para as críticas contra as mídias nacionais e internacionais, as 

quais ele diz produzirem reportagens sensacionalistas e falaciosas, e contra as ONGs. Essa 

última ele afirma ―teimar em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens da 

caverna‖, sugerindo que a conservação de terras e costumes indígenas seriam, na verdade, um 

meio de prendê-los e retirar deles a possibilidade de viver como os outros cidadãos 

brasileiros. Distorcendo a ideia de conservação cultural e ignorando estudos antropológicos, 

como, por exemplo, da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 
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Fala também do Cacique Raoni, ao qual diz ser ―peça de manobra por governos 

estrangeiros‖ (BOLSONARO, 2019) que têm interesse na biodiversidade amazônica, o que, 

por sua vez, contradiz sua própria afirmação sobre a abertura do país para às cadeias globais 

de valor. O discurso insinua que as reservas indígenas devem ser exploradas por suas 

riquezas, e que a não exploração destas terras é um desperdício de espaço. 

Caminhando para a finalização do tema, Bolsonaro justificativa a presença de Ysani 

Kalapalo lendo um trecho da carta elaborada pelo Grupo de Agricultores Indígenas em apoio 

a Ysani, no qual afirmam que a jovem ―goza da confiança e do prestígio das lideranças 

indígenas interessadas em desenvolvimento, empoderamento e protagonismo, estando apta 

para representar as etnias relacionadas‖ (ELPAIS, 2019). Apesar de Ysani ter realmente o 

apoio do grupo, ela não é considerada liderança indígena, conforme manifesto contrário a ela 

e ao discurso presidencial, divulgado por 16 líderes dos povos do Xingu, incluída o cacique 

de sua etnia (BBC, 2019). Finalizando este tema, o presidente cobra uma postura da ONU 

contra o que ele intitula de espírito colonialista e reafirma ter compromisso com a preservação 

ambiental. 

O tema Segurança Pública é iniciado com a reafirmação do compromisso do Brasil 

com os mais altos padrões de direitos humanos, combate à corrupção e à criminalidade. Cita 

brevemente a fuga de Cesare Battisti, e afirma que ―terroristas sob o disfarce de perseguidos 

políticos não mais encontrarão refúgio no Brasil‖ (BOLSONARO, 2019). 

Retomando o tom agressivo, o presidente cita Sérgio Moro afirmando que o, agora 

ministro, é símbolo do país e que foi o responsável por julgar e punir os ―presidentes 

socialistas‖ que antecederam esse governo. Esses mesmo presidentes, segundo Bolsonaro, 

tinham um projeto de poder absoluto no país, o que reforça a ideia de que o país estava 

colapsando e alcançou a salvação através de sua eleição. 

Cita então, como conquistas do seu governo, a queda dos homicídios, dando ênfase 

aos assassinatos de policiais, e recordes em apreensões de ―cocaína e outras drogas‖ 

(BOLSONARO, 2019). Entretanto, segundo reportagens do Estadão e Exame (2019), a 

tendência não é recente e também não pode ser atribuída a esse governo, pois ―não foram 

implementadas ações na área que permitam ligar ações do governo a esse tipo de impacto‖ 

(EXAME, 2019, adaptação das autoras). 
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 No final de seu discurso, Bolsonaro utiliza o termo ‗ideologia‘ diversas vezes com 

uma função específica: relacionar à sua oposição, no caso a esquerda brasileira, de forma 

generalizada e subentendida. Em suas afirmativas, indica que a tal ideologia não busca a 

verdade, alastrou-se em todas as esferas, é contra as famílias, confunde as crianças sobre seu 

sexo, expulsa Deus das almas e deixa um rastro de morte e miséria (BOLSONARO, 2019). 

Portanto, a ideologia de esquerda simboliza o mal completo, findando com a personificação 

antagônica de sua ideologia, o homem que o esfaqueou no período eleitoral (ELPAIS, 2018). 

 Um dos vocábulos mais utilizados pela nova direita mundial é o ‗politicamente 

correto‘, em constante oposição. Ao contrário do sentido imediato que o termo carrega, como 

o não conformismo com o atual ou vivenciar novos modos de governo, ser politicamente 

incorreto não indica mudança, mas interromper a ascensão que as minorias políticas 

experimentaram nos últimos anos, conforme Carlo e Kamradt afirmam analisando o 

movimento bolsonarista nas eleições de 2018: 

 Não se trata de uma afirmação deslocada de um contexto social marcado por uma 

agenda que ameaça o status quo. A questão, para nós, no caso da cultura do 
politicamente incorreto, é restabelecer o status quo ameaçado pela emergência das 

minorias, pondo reivindicações específicas na agenda. Bolsonaro, portanto, não 

surge em um vazio. (CARLO e KAMRADT, 2018, p. 58). 

  

 A sentença ―A ONU pode ajudar a derrotar o ambiente materialista e ideológico 

que compromete alguns princípios básicos da dignidade humana‖ sintetiza sua ideia de uma 

guerra ideológica em curso, vide o verbo ‗derrotar‘, quando sugere a intervenção da ONU 

como sua aliada justificando a ação pela sua Carta de Fundação (BOLSONARO, 2019, 

destaque das autoras). Concluiu sua fala com um versículo bíblico e alfinetando os interesses 

comuns de outros países contra a soberania brasileira, possivelmente ainda sobre assuntos 

citados durante sua fala. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O discurso é uma arma poderosa para incitação do pensamento ideológico, como 

apresentado no texto. Mesmo que a prima proposta tenha sido expor o Brasil para o mundo, 

esta foi alcançada sob a forma de um pequeno guia do Bolsonarismo para o exterior, pois o 

público-alvo não era externo, e sim, interno.  
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Baseia-se tanto no antipetismo e antipartidarismo que, após um ano das eleições e 

nove meses de gestão, continua apontando os governos passados como um grande erro que 

não pode ser repetido, mesmo que fosse parte deles como deputado federal, e repetindo os 

mesmo slogans de impacto. Apostando na constante alegoria da esquerda e em notícias falsas, 

ou levemente distorcidas, para cativar seu público, aumentando sua moral. 

Ao evocar valores tradicionais, a pergunta feita por Ortiz (2006, p, 139) é essencial: 

―quem é o artífice desta identidade e desta memória que se querem nacionais? A que grupos 

sociais elas se vinculam e a que interesses elas servem?‖. 

Como o maior representante do povo brasileiro, sua locução mostrou fielmente a 

realidade dicotômica do país, entre conservadores e minorias de representação política. 

Ambos envolvidos numa guerra silenciosa – ou nem tanto – dividida por aqueles que almejam 

a manutenção da imposição de valores tradicionais que já são normativos e aqueles que 

desejam usufruir de todas as liberdades que a constituição os garante. 
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