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Editorial

A Revista Paisagens está de volta com mais um número, marcando sua
periodicidade anual e, acima de tudo, a crescente produção científica dos alunos
de graduação em Geografia.

O ensino público no Brasil passa por sérias dificuldades, e o superior não foge ao projeto
de privatização que o Estado está viabilizando. Nossos professores são mal remunerados,
suas aposentadorias são forçadas e antecipadas, as contratações de novos docentes são
adiadas e vetadas, os laboratórios carecem de investimentos, entre outros problemas. O
movimento estudantil deve estar atento a essa situação, pois não podemos assistir sentados
e de mãos cruzadas ao desmonte do ensino superior público brasileiro, como o que já
ocorreu no ensino de 1º e 2º graus (hoje, fundamental e médio). Os docentes estão
procurando reagir ao descaso do governo para com o ensino público, visto que o 1º semestre
de 1998 é marcado pelas paralisações e greves das universidades federais.

Apesar disso, ainda temos fôlego para uma resistência pois, por mais que nos neguem
verbas, vivemos de produzir ciência. Ainda não demos o último suspiro. As dificuldades
são inúmeras, todavia o esforço, o entusiasmo e a dedicação continuam sendo a bandeira
dos alunos de graduação de Geografia e a Revista Paisagens se identifica com esse
movimento, divulgando a produção científica dos alunos de graduação.

Pioneiramente, em Julho de 1996, a Paisagens teve seu lançamento durante o X Encontro
Nacional dos Geógrafos (ENG), em Recife – UFPE. Surpresa de várias pessoas, satisfação
de mestres que nos apoiaram e espanto de outros que não acreditavam. A Revista Paisagens
era a primeira publicação feita exclusivamente pelos alunos e direcionada aos “alunos” de
graduação em Geografia. Não ficamos no número 0, lançamos também a número 1, 2
(número especial sobre o Vale do Ribeira) e agora, a número 3 com artigos de alunos da
UFG e UNESP.

A inquietude natural dos jovens leva-nos à necessidade de sistematizar nossa produção
acadêmica. A Paisagens lança uma publicação intitulada “TGI em Discussão – Relação dos
TGIs do Depto. de Geografia – USP”, na qual estão relacionados todos os trabalhos de final
de curso apresentados ao DG-USP, desde 1990 até 1997. “TGI em Discussão” traz ainda três
artigos sobre o TGI no curso de Geografia, na busca de colaborar com o debate sobre a
importância do Trabalho de Graduação Individual como iniciação à pesquisa científica.

As atitudes inovadoras dos alunos de Geografia deixam claro que, mesmo sem verbas,
pesquisar é ter força de vontade, é acreditar em ideais, é lutar por realizações e acima de
tudo, superar dificuldades e mostrar trabalho. Trabalho sério, coeso e com liberdade.

A nº 3 da Paisagens traz como pesquisador convidado, o Prof. Dr. João Carlos Nucci,
professor da PUC/SP, que discute sobre a paisagem em seu artigo “A Paisagem e as
Paisagens”.

A Profª Drª Lívia de Oliveira é a nossa entrevistada neste número. Ela fala sobre a sua
formação, a Geografia Teorética da UNESP/Rio Claro, e sua pesquisa dentro da Geografia.

Os artigos são vários, e mostram a diversidade com que a Geografia trabalha, pois
temos artigos que vão desde o urbano ao rural, desde a paisagem ao turismo, desde
conceitos como a natureza até a representação gráfica.

Agradecemos aos alunos e professores que, mais do que colaborar com este número,
acreditam no nosso trabalho, no próprio trabalho e, principalmente, na Geografia.

Toda a
correspondência
sobre assuntos

ligados à

Paisagens

deverá ser
endereçada à

comissão
editorial da

revista:

Laboratório de
Geografia

Urbana

Av. Prof. Lineu
Prestes, 338

Cid. Universitária

CEP: 05508-900

São Paulo-SP
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Reinauguração
Entre o gasto dezembro e o florido janeiro,
entre a desmistificação e a expectativa,
tornamos a acreditar, a ser bons meninos,
e como bons meninos reclamamos
a graça dos presentes coloridos.
Nossa idade - velho ou moço - pouco importa.
Importa é nos sentirmos vivos
e alvoroçados mais uma vez, e revestidos de
[beleza, a exata beleza que vem dos gestos espontâneos
e do profundo instinto de subsistir
enquanto as coisas em redor se derretem e somem
como nuvens errantes no universo estável.
Prosseguimos. Reinauguramos. Abrimos olhos gulosos
a um sol diferente que nos acorda para os
descobrimentos.
Esta é a magia do tempo!
Esta é a colheita particular
que se exprime no cálido abraço e no beijo comungante,
no acreditar na Vida e na doação de vivê-la
em perpétua procura e perpétua criação.
E já não somos apenas finitos e sós.
Somos uma fraternidade, um território, um país
que começa outra vez no canto do galo de 1º de janeiro
e desenvolve na luz o seu frágil projeto de felicidade.

Carlos Drummond de Andrade

Normas para Publicação
Os trabalhos enviados serão examinados pela comissão editorial, que poderá sugerir eventuais alterações.
A comissão editorial isenta-se das opiniões expressas nos artigos assinados; responsabilidade de seus
autores.
•  De 3 a 5 laudas, em Word 6.0 ou 7.0;
•  Fonte Times New Roman, tamanho 12, em espaço simples, sem estilos;
•  Bibliografia completa, com no máximo 7 indicações, na seguinte ordem: autor, título, editora, local e

ano;
•  Entregar em um diskete e uma cópia impressa;
•  Em página separada, nome completo, título do artigo, endereço e telefone para contato.
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ENTREVISTA* : PROFª DRª LÍVIA DE OLIVEIRA

A Profª Lívia de Oliveira iniciou os seus
estudos universitários na década de
quarenta, na Escola de Enfermagem da

USP. Após vários anos trabalhando na Faculdade
de Higiene e Saúde Pública, deu uma guinada na
sua vida profissional. Entrou na antiga Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras da USP, no Curso de
Geografia e História na década de cinqüenta.
Ingressou no Ensino Secundário Paulista como
professora de Geografia Geral e do Brasil.

Em 1962, a Profª Lívia de Oliveira, a convite do
Prof. João Dias da Silveira – eminente geógrafo -,
foi para a cidade de Rio Claro ministrar a disciplina
Didática Especial de Geografia na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, onde permaneceu
trabalhando, lecionando e pesquisando até a sua
aposentadoria em 1993. Ainda nessa mesma década

obteve o título de doutora em Ciências pela
Universidade Estadual de Campinas.

Na década seguinte, defendeu a tese de livre-
docência sobre um “Estudo Metodológico e Cognitivo
do Mapa”, no Departamento de Geografia do
Instituto de Geociências e Ciências Exatas da
Universidade Estadual Paulista. Tornou-se Pro-
fessora Titular ainda na década de setenta, con-
tribuindo para se fazer escola e propiciar a
continuidade da orientação científica e didática em
Rio Claro.

Paisagens: Como se dá a sua relação com a
Geografia?

Lívia: Minha relação com a Geografia é de
interesse pela curiosidade, senão de afetividade.
Gosto da Geografia, de estudá-la, de conhecê-la, de

* Entrevista realizada em 15/01/1998, por Clézio Santos e Regina Helena Tunes.
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investigá-la, de aprofundar em suas especialidades.
É uma procura para entender as interrelações entre
o Homem, a Sociedade e o Meio Ambiente. É também
para pesquisar os seus recônditos e descortinar novos
horizontes. Procurei um campo de estudo que
abrangesse tudo e todos, e encontrei a Terra neste
campo horizontal, como um mosaico, como a
Geografia.

Paisagens: No campo da atuação técnica, quais
as incumbências dos geógrafos? Podemos perceber
uma evolução ou um retrocesso nesta forma de
atuação profissional?

Lívia: Para mim é claro que no campo, a nossa
atuação técnica será sempre necessária. Mapear a
terra, com suas variáveis e atributos será nosso
encargo constante. Quais são as
nossas incum-bências? Além do
mapea-mento, a análise espacial
sempre será solicitada a nós
geógrafos. Neste fim de milênio,
com toda efer-vescência, tanto na
ciência como na tecnologia, é
válido a preocupação com a
atuação técnica do geógrafo: lembrar toda a trans-
formação que o urbano e o rural estão passando;
considerar o aumento demográfico contínuo e
desigual; não esquecer a questão ambiental, da
energia, do abastecimento de água, do tratamento
do esgoto e do lixo. Além do mais, nos diversos
planejamentos, nos diferentes níveis de decisão e na
participação do ensino, a presença do geógrafo será
sempre solicitada. Em minha opinião não se constata
retrocesso profissional entre os geógrafos. Ao
contrário, cada vez mais encontra-se, ombreando
com técnicos, planejadores e pesquisadores. Os
geógrafos têm se interessado em conhecer mais sobre
infor-mática, estatística, novas teorias e metodologias.
Eu tenho me defrontado com geógrafos trabalhando
em todos os campos do conhecimento, dando ou pro-
curando dar contribuições.

Paisagens:  Fale um pouco sobre a Geografia em
Rio Claro e a sua relação com a Geografia Teorética.

Lívia: A Geografia Teorética foi uma maneira de

trabalhar a Geografia. Ela surgiu, desde o início,
acoplada a métodos quantitativos. Na década de
setenta, a “descoberta” de novas análises espaciais,
abria possibilidades e ampliava o campo de
pesquisa em Geografia, permitindo a troca de idéias
e de técnicas com outras disciplinas científicas. En-
veredou os geógrafos para um mundo diverso
daquele que estávamos acomodados. Descobrimos
o espaço relativo que nos permitia mapear e analisar
com múltiplas possibilidades; passamos a trabalhar
com probabilidade. Por que foi denominada
teorética e não simplesmente teórica? Havia uma
necessidade premente de chamar a atenção do
mundo científico, de que nós existíamos e podíamos
trabalhar não mais isoladamente, mas em equipe.

Havia, agora, um lugar
para a Geografia. Nossos
congressos, nossas inves-
tigações se abriram para to-
dos. Podíamos usar uma
linguagem científica co-
mum, qual seja a mate-
mática. Linguagem esta, já

de há muito tempo empregada para muitos dos
cientistas. Ao lado da quantificação começamos a
mudar as perguntas que fazíamos. Deixamos de
refletir que a Geografia era uma ciência de síntese,
e sim de análise, como todas as demais disciplinas
científicas. A preocupação do conhecimento
científico é analisar a Terra, o Homem, o Universo.
Na verdade, é o conhecimento filosófico que
procura a síntese, que procura a compreensão total
do Universo, com suas variáveis e atributos.
Quando a Geografia analisa espacialmente os
fenômenos e compartimenta o espaço em diferentes
espaços, como o geomorfológico, o urbano, o
demográfico, o econômico, etc... é para poder
aprofundar a análise em sentido horizontal,
procurando as interações desses espaços. Quando
analisamos verticalmente enveredamos nos
diversos campos científicos.

É necessário voltar à pergunta inicial. Todas
essas questões estavam ligadas a uma preocupação

“Eu tenho me defrontado com
geógrafos trabalhando em todos os
campos do conhecimento, dando ou
procurando dar contribuições.”
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teórica e metodológica da Geografia. Lançamos
mão de outras palavras: teorética e quantitativa.

Embora já decorridas mais de duas décadas, é
preciso examinar sem paixões e procurar focalizar
com mais nitidez. Na realidade, os grandes centros
de pesquisa e de ensino da Geografia do Brasil não
perdoaram que um movimento de renovação das
bases teóricas e metodológicas tenha se iniciado
num centro desconhecido e perdido no interior
paulista, com uma plêiade de jovens ainda. É difícil
traduzir, em palavras, os embates e as discussões
que se seguiram e continuaram por anos e anos.

Foi um momento de efervescência, em que foram
realizadas muitas pesquisas, muitos cursos,
dissertações e teses. Foi um movimento que marcou
a história da Geografia no
Brasil, que tornou Rio Claro
como até hoje, como um
centro de excelência. Nesse
momento, em um instante, se
transformou uma constante.
Os professores e os alunos de Rio Claro têm estado
presentes em todos os eventos geográficos nacionais,
como internacionais. Marcamos nossa presença
indelével na Geografia, graças à dedicação dos
mestres e da aplicação dos discípulos.

Paisagens: Nos estudos de Cartografia Infantil
no Brasil, sua obra é fundamental, principalmente
quando trabalha com uma metodologia do mapa.
Conte um pouco sobre a aplicação dessa meto-
dologia na Geografia.

Lívia: Na década de setenta, sobre os estudos
de Cartografia Infantil no Brasil, preconizei a ne-
cessidade de uma alfabetização cartográfica. Parti
das semelhanças de que, como era preciso um
preparo, uma prontidão para alfabetizar as
crianças, uma iniciação ao número, seria essencial,
também, uma introdução ao ensino/aprendizagem
da Cartografia, e por extensão da Geografia. A
linguagem gráfica é a primeira que as crianças
trabalham e se interessam, antes mesmo da escrita
e do número. Por que não iniciar com os traços, os
desenhos e conduzir as crianças à noção de espaço,

lidando com as categorias espaciais, principalmente
as topológicas? O espaço que nos movimentamos,
vivemos, nascemos, trabalhamos é num espaço
topológico, espontâneo e vivencial. As primeiras
relações que estabelecemos com o espaço são as
elementares de proximidade, separação, sucessão,
vizinhança e continuidade. São essas relações que
constituem as bases psicológicas e epistemológicas
para a construção de uma cartografia para as
crianças. À medida que se processa o desenvol-
vimento intelectual, são estabelecidas outras relações
de outros espaços.

Com os espaços projetivo e euclidiano, que seguem
o topológico, são estabelecidas outras relações: a
perspectiva, linha reta, projeções, coordenações de

perspectivas, rotações e desen-
volvimentos de superfícies,
secções, transformações afins,
o sistema de referência e a
coordenação horizontal e ver-
tical. Assim, seria a construção

do espaço psicologicamente pela criança, mais ou
menos nesta ordem, de acordo com os estágios
mentais. Faz-se mister uma cartilha para os primeiros
mapas, para que os professores primários possam
utilizar em sala de aula. Quanto a isso, estou
realizada com o aparecimento de várias coleções, por
sinal de excelente qualidade. Quer denominada de
“Primeiros Mapas: como entender e construir”, de
Simielli, publicada pela Ática, quer “Atividades
Cartográficas” de Almeida e outros, da Atual Editora.
Todas vêm preenchendo essa lacuna. Também têm
surgido atlas voltados para crianças, procurando
atingir as diversas faixas etárias.

Quero chamar atenção para as inúmeras dis-
sertações e teses realizadas tanto sob a minha
orientação direta como indireta, e outras que
eclodiram após a minha tese de livre-docência. Mais
ainda, as reuniões que têm sido feitas regularmente
durante os Colóquios de Cartografia Infantil, já que
o terceiro está sendo planejado a acontecer na cidade
de São Paulo.

Estes estudos sobre Cartografia Infantil estão

“A linguagem gráfica é a primeira que
as crianças trabalham e se interessam,
antes mesmo da escrita e do número.”
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disseminados em diversos centros brasileiros como
Belo Horizonte, Curitiba, Rio Claro,  São Paulo e Rio
de Janeiro. Esta troca de idéias, de metodologias, de
técnicas, de aplicação para a sala de aula tem sido
de grande proveito para a educação geográfica.

Paisagens:  Qual a relação do pensamento de
Jean Piaget e o ensino de Geografia?

Lívia: Há mais ou menos trinta anos, eram poucos
os estudos publicados relatando aplicações da teoria
de Piaget à Geografia em geral e à representação
geográfica, em especial. Hoje, já contamos com um
número razoável de pesquisas sobre essa questão. O
grupo de Genebra aborda o espaço dos pontos de
vista psicológico e epistemológico e coerente com o
desenvolvimento mental da criança como uma
totalidade. Como a obra de
Piaget é um todo, exige do leitor
um conhecimento já denomi-
nado por Battro de “Sistema de
Piaget”, para não correr o risco
de, conhecendo apenas um aspecto, confundir a parte
como um todo. Piaget concebe a conduta humana
como uma adaptação, melhor, como uma contínua
readaptação. Ela é explicada como trocas funcionais
entre o indivíduo e o meio exterior, comportando dois
aspectos intimamente interdependentes: o cognitivo
e o afetivo. Aquele refere-se à estruturação da
conduta e este pode ser compreendido como a sua
energia ou economia. A vida cognitiva e a afetiva são
inerentes, apesar de distintas. Não podem ser
separadas porque toda troca com o meio supõe ao
mesmo tempo uma estruturação e uma valoração,
não podendo uma ser reduzida à outra. Organização
e equilibração, são muito mais uma chegada do que
uma partida. Assim posto, o desenvolvimento mental
é uma construção que se processa através de
sucessivas adaptações, que evolui por etapas
seqüenciais.

Piaget distingue em todos os níveis a percepção e
a inteligência, sendo que as diferenças básicas podem
depender das relações entre o sujeito e o objeto. O
que se coloca, portanto, é o de determinar se a noção
de espaço deriva ou não da percepção corres-

pondente, ou seja, o que a noção retira ou
acrescenta à percepção? Para Piaget, a noção não
é abstraída da percepção; a noção é engendrada a
partir de um conjunto de ações e operações pelo
sujeito. Ao lado da percepção pura e essencialmente
receptiva de uma determinada descentração,
distingue uma atividade perceptiva que se inicia
com as mudanças de centrações e descentrações.
Esta atividade perceptiva consiste em explorações
transposições, antecipações, comparações e outras
mais. A atividade perceptiva nada mais é senão o
prolongamento da inteligência sensório-motora,
que aparece antes da representação. Ainda convém
lembrar que para Piaget, o espaço, em sua gênese
psicológica, começa por ser constituído simul-

taneamente físico e mate-
maticamente, isto é, depende
tanto do objeto como do
sujeito. Acrescenta que o
mundo no qual vivemos é um

meio macro-físico de escala intermediária entre a
escala astronômica e a escala microfísica. As nossas
ações cotidianas são sobre objetos de pequena
velocidade em relação à Terra, tomada como um
referencial imóvel.

Piaget e seus colaboradores procuravam, por-
tanto, estudar a percepção e a representação das
relações espaciais mediante uma série de ex-
perimentos, utilizando o método clínico apontam
que a construção do espaço se processa pro-
gressivamente, nos planos perceptivo e repre-
sentativo. Não há nenhuma evidência que con-
tradiga a suposição de que a construção do espaço
geográfico se desenvolve segundo as mesmas etapas
do espaço em geral, e que ele é produto dos mesmos
mecanismos perceptivos e cognitivos. Tampouco
existe na literatura especializada consultada
nenhum argumento que refute esta suposição.
Pode-se supor assim, que de um ponto lógico, a
construção do espaço geográfico deve ser solidária
com o espaço intelectual. Em visita à Faculdade de
Psicologia e Ciências de Educação da Universidade
de Genebra, em 1976, chegamos a conclusão que a

“... a construção do espaço geográfico
deve ser solidária com o espaço
intelectual.”
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gênese da representação do espaço geográfico é
atual e necessita de estudos experimentais que
apliquem a teoria de Piaget. Talvez, a base do
problema do espaço geográfico reside na impos-
sibilidade de percebê-lo em sua totalidade; para
compensar esta dificuldade, sempre se recorreu ao
uso de sua representação cartográfica. Até o
momento somente há alguns anos o Homem pode
ver diretamente a Terra de um ponto sufici-
entemente distante para percebê-la integralmente.
Esta visão nova e global da Terra já está permitindo
mudanças profundas na representação geográfica.
Tal conquista do homem contemporâneo, mantidas
as diferenças, podem ser comparadas com as das
grandes explorações geográficas realizadas desde
o século quinze. Quanto à
criança, a representação
espacial geográfica, como no
caso do mapa, com certeza se
inicia pela percepção e re-
presentação das relações topológicas locais, para
depois passar às relações projetivas e euclidianas.
Da percepção e representação locais, a criança
passaria à representação geográfica de toda a Terra.

Paisagens: Professora a senhora é tida no meio
geográfico brasileiro como a defensora da Geografia
da Percepção. O que vem a ser a Geografia da
Percepção?

Lívia: De início é preciso esclarecer um equívoco:
não sou defensora da Geografia da Percepção,
muito ao contrário, além disso, nunca pesquisei
sobre o assunto. Minhas investigações e meus tra-
balhos são sobre Percepção do Meio Ambiente.
Como piagetiana, jamais trabalharia com a
Geografia da Percepção. Nesta, a base psicológica
é behaviorista e naquela, o fundamento é psico-
genético. Como o behaviorismo define percepção
em termos de estímulo-resposta, é muito solicitado
para as pesquisas de mercado, para detectar as
localizações de usuários de centros comerciais,
zonas eleitorais, escolhas de preferências, tendên-
cias dos consumidores, etc. Em geral são levan-
tamentos encomendados e bem pagos. Não

desprezo esse tipo de pesquisa; são necessários e úteis.
Porém, reitero que não é essa a minha área. Para as
investigações que tenho realizado ou orientado, o
embasamento é a psicologia de Piaget, na qual a
percepção é definida como atribuição de significado
aos objetos, pelos sujeitos. Além disso, no continuum
entre a inteligência e a percepção é reconhecida uma
atividade perceptiva. Piaget se preocupa com a
conduta humana, enquanto Skinner com o compor-
tamento humano.

Quem rotulou meus trabalhos como Geografia da
Percepção foi Manuel Correia de Andrade em seu
livro “Geografia, Ciência e Sociedade”** . Tentei
várias vezes corrigir esse erro. Escrevi diretamente
ao autor e à editora. Não recebi resposta.

Passemos agora a tratar da
Percepção do Meio Ambiente.
Desde a década de setenta ou
fins de sessenta, estudos surgi-
ram nos Estados Unidos, Reino

Unido, França, Nigéria, Canadá, Japão, e também
no Brasil. Juntamente com os meus orientados de
dissertação e doutoramento, iniciamos os primeiros
estudos nessa nova área do conhecimento, que desde
o começo apareceu com um caráter bem nítido de
interdisciplinaridade e de internacionalidade. O
grupo que se reuniu sob os auspícios da UNESCO,
dentro do MAB-13, (MAN AND BIOSPHERE
Programme Project n°13), já era constituído por
profissionais de diversos ramos científicos, co-
ordenado por Ian Burton (geógrafo) e contando com
Kevin Lynch, Battro, Kates, White, todos preo-
cupados com a Qualidade da Percepção do Meio
Ambiente. Desde o início, esse grupo esteve ligado à
UGI (União Geográfica Internacional). Os contatos,
divulgação e estudos foram através de uma série de
publicações intitulada “Environmental Perception
Research”, tendo como coordenadora Anne Whyte,
editada pelo Instituto de Estudos Ambientais da
Universidade de Toronto, Canadá. Os principais
temas de estudos foram: Percepção e Valorização de
Paisagens, Percepção de Pragas e Praguicidas, Riscos
Ambientais, Percepção da Variabilidade Climática e

“Como piagetiana, jamais trabalharia
com a Geografia da Percepção.”

** Ed. Atlas, 1987. Páginas 111-115, mais especificamente 113.
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Mudanças do Clima, Percepção da Erosão dos Solos
e Riscos relacionados ao Desenvolvimento da Água
Rural.

Todo este movimento e conjunto de pesquisas,
simpósios, encontros estão compreendidos pela então
surgente Geografia Humanística. Seria interessante
a leitura da dissertação de mestrado realizado por
Werther Holzer, um arquiteto, no Programa de Pós-
Graduação em Geografia, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro. É um inventário exaustivo e
detalhado com o título “A Geografia Humanística –
sua Trajetória de 1950-1990”. Todo geógrafo ou não
que se interesse por este novel campo de pesquisa,
deveria começar por esta leitura, para não correr o
risco de confundir alhos com bugalhos.

Convém adiantar que os estudos estão mudando
alguns ângulos de foco. Na realidade, o que se estuda
não é especificamente a percepção, mas a cognição e
no momento, a preocupação está sendo com a ação.
Em nossas pesquisas sobre paisagens, as análises estão
voltadas mais para a qualidade do que para a
quantidade; mais para a cognição do que para a
percepção.

Estamos atingindo um novo limiar de investi-
gações, refazendo nossas posições e propondo novas
metodologias, com base em nossa teoria humanística.

Paisagens: Fale um pouco sobre as traduções
realizadas do autor Yi-Fu Tuan como as obras
“Topofilia” e “Espaço e Lugar: a Perspectiva da
Experiência”. Tuan é difícil de traduzir? O que Tuan
evidencia na nova obra que a senhora está tra-
duzindo: “Paisagens do Medo”?

Lívia: Foi uma emoção traduzir os dois livros de
Yi-Fu Tuan. O autor possui uma cultura profunda e
vasta. Além de todo peso da civilização chinesa tão
rica e milenar passou algum tempo na França,
bebendo todo o conhecimento ocidental. Só depois é
que se instalou nos Estados Unidos, no meio-oeste,
inicialmente na  Universidade de Minnesota e após
na de Wisconsin. Assim, Tuan harmonizou o saber
chinês ao francês, acrescentado a riqueza do
conhecimento e da tecnologia americana. Foi difícil,
principalmente, o Topofilia. A começar com esse
neologismo, mas que respeitei por ser um termo muito

feliz. Seguiram-se outros neologismos: topofobia e
topocídio. Nesse primeiro livro está à mostra toda
a cultura e erudição. A sintaxe não era simples-
mente a inglesa, estavam carregadas de termos,
alguns até medievais. A procura das palavras para
o português foi uma busca exaustiva, para
encontrar o termo mais apropriado, respeitando o
linguajar do autor. Na realidade aprendi muito: de
inglês, de português, do próprio conteúdo, do estilo.
Foi um trabalho cansativo mas necessário. Era
preciso traduzir para o Brasil as idéias humanísticas
de Tuan. Já a obra “Espaço e Lugar”, não exigiu
tanto tempo. Não sei se então, eu já havia
desenvolvido mais traquejo para lidar com as
palavras tuanianas ou, se a sintaxe neste é mais
simples e direta do que aquela. Porém, ambos
trabalhos me enriqueceram muito. Esta abordagem
do meio ambiente, este cuidado com que trata dos
homens e de seu entorno, estas colocações
humanísticas, toda essa visão holística me mostra-
ram novos cominhos para os estudos geográficos.
Como fundamento, implícita ou permeando todas
as palavras, estavam presentes a psicologia
genética, a construção das relações espaciais, a
representação geográfica. Para mim foi um
encontro com aquelas noções e definições do espaço
que eu procurava palavras para expressar o meu
pensamento e os caminhos para endereçar as
minhas investigações. Ora, várias pesquisas foram
produto deste descortínuo de novas sendas mostra-
das para os geógrafos. Não diria, simplesmente que
foram as colocações de Tuan, mas também de
Lowenthal, Relph, Bailly, Burton, Dardel, e
inúmeros outros. São muitos geógrafos e não
geógrafos, como Gibson, Battro, Lynch, Calvino,
Eco, Dubos, Capra, que nos conduziram ao ponto
de mutação, a uma altura que nos permitissem
estruturar estas escolas de pesquisa que irradiam
de Rio Claro.

O que dizer sobre “Paisagem do Medo”, a nova
obra que já traduzi? Estou procurando uma editora
para publicar. Tuan, com muita propriedade
analisa espacialmente diversos medos, através dos
tempos. É tão atual, quanto histórica, pois o medo
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é um sentimento inerente ao homem e à humani-
dade. Às vezes, o medo é companheiro da violência,
em outras ocasiões da covardia, estando sempre ao
nosso lado, mais próximo ou mais distante.

Há outros livros escritos por Tuan, como “Good-
Life”, “Segmented World”, e inúmeros artigos e
publicações, que englobam quase toda a visão
geográfica humanística. O autor é um geógrafo de
renome internacional, que investiga nos limites da
Geografia. Considero que todos os geógrafos devem
entrar em contato com as suas idéias, proposições
e propostas.

Paisagens: Como a Geografia vem sendo abor-
dada no ensino fundamental e básico no Brasil?

Lívia: Talvez esta questão seja a mais complexa
e mais delicada que tenho que abordar. Complexa,
porque o ensino no Brasil em
geral e da Geografia em par-
ticular está à procura de um
autor. São vários personagens
que não sabem mais o seu texto,
nem a hora que devem entrar ou sair de cena; não
sabem mais com que companheiros vão dividir as
falas e esperar dicas. Delicada, porque o país passa
por uma transformação profunda, e ainda não
encontrou um caminho seguro para o desen-
volvimento, implicando a formação de nossas
crianças e adolescentes.

A meu ver o ensino é a pedra fundamental de
uma nação. Ainda mais, a política que se vem
adotando em relação ao ensino, deixa claro para
onde estamos indo. Através dos jornais, das
declarações de ministros, nas entrevistas televisivas,
pelas orientações dos órgãos que fomentam a
pesquisa e o ensino estão claras as diretrizes e bases
de nossa educação: prioridade ao ensino particular
em detrimento do público. O sucateamento de
nossas escolas públicas paulistas, o achatamento
salarial de professores, o descaso e a violência que
ocorrem a todo momento, revelam como vem sendo
abordado o ensino fundamental e básico no Brasil.
A Geografia também vai de roldão.

São honrosas exceções. Quando entro em
contato com os professores secundários as queixas

são sempre as mesmas: os prédios não apresentam
condições mínimas, são depredados por alunos e
moradores das vizinhanças, as gangues se formam
na própria escola, os professores, incluindo diretores,
coordenadores e outros têm medo dos alunos e não
têm respaldos pra enfrentar os pais.

Quando começou o processo de massificação na
escola pública secundária, isso há cerca de vinte anos
ou mais, eu apontava que precisaríamos propor
novos métodos e novas técnicas, para atender um
aluno proveniente de outra classe social e econômica.
Que teríamos que oferecer outras oportunidades,
mostrar novos caminhos, não se restringindo a dar-
lhes uma ascensão pura e simples social e escolar,
mas tentar dar a eles outras condições intelectuais,
esportivas, artísticas. Foi uma transição cruenta e

violenta.
Quanto mais especifica-

mente em relação ao ensino
da Geografia, nós assistimos
um esvaziamento do seu

conteúdo. Foi na década de oitenta que viramos as
costas à nossa base física, em privilégio à humana.
Conteúdos geográficos como clima, relevo, ve-
getação e solos foram integrados aos programas de
ciências físicas, químicas e naturais, de 5a à 8a séries.
Os licenciados em Biologia não sabem trabalhar
didaticamente essas noções e definições.

Não quero me alongar nessa discussão. Cansei-
me de lutar para que a Geografia fosse abordada em
todos os seus aspectos, una e horizontal, não dando
prioridade a esta ou aquela área ou pesquisa em
Geografia. Agora, para rematar estou sabendo pelos
jornais, que a orientação da Secretaria de Educação
de São Paulo delegou aos diretores a organização
da grade curricular. Está havendo uma diminuição
assustadora de aulas de Geografia nas escolas
públicas, não imagino uma aula apenas por semana.
Enquanto isso as escolas particulares continuam ou
até aumentam a carga horária para a Geografia.

Nesta questão apontei inicialmente a com-
plexidade e a delicadeza que ela encerra. Acom-
panho com muito interesse e sobressalto os acon-
tecimentos.

“A meu ver o ensino é a pedra
fundamental de uma nação.”
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PESQUISADOR CONVIDADO: JOÃO CARLOS NUCCI*

A PAISAGEM E AS PAISAGENS

Os estudos de percepção
humana referentes à
formação das imagens do

mundo real, são de suma importância
quando se elaboram planos de orde-
namento territorial. A vinculação emo-
cional, os mitos, as crenças, os valores de
cada ser humano contribuem em conjunto
para a elaboração dos significados que
cada um atribui aos elementos dos di-
ferentes ambientes.

Uma árvore, como por exemplo o pau-
brasil, para uns pode significar o primeiro
recurso explorado pelos portugueses no
Brasil ou, para outros, apenas mais uma
sombra. Uma caverna pode representar um
local sagrado onde santas fazem suas
aparições, como também a primeira ha-
bitação dos homens primitivos; tudo
depende de quem está interpretando o
ambiente.

Portanto, os elementos e lugares que
compõem a paisagem, carregam “ (...)
significados e valores, que são inseparáveis
da experiência que tem seus habitantes,

seus pensamentos e sentimentos” (TUAN,
1977, 1979; Relph, 1976, in BALLES-
TEROS, 1992).

É importante reconhecer o papel da
experiência humana nos estudos da pai-
sagem, e principalmente nos estudos
locais, pois é neles que transcorre o
cotidiano de seus habitantes. Nesta Geo-
grafia da Percepção “ a idéia básica é que
o homem decide seu comportamento
espacial não em função do meio geográfico
real, mas sim pela percepção que ele possue
do mesmo” (CAPEL e URTEAGA, 1982).

Sabe-se, entretanto, que muitos seres
humanos podem apresentar uma visão
distorcida da realidade, por exemplo,
segundo GEORGE (1984), a mente humana
apresenta uma “confiança na capacidade
criadora de técnicas que se supõe serem
susceptíveis de corrigir qualquer ca-
lamidade (...)” e também uma “insen-
sibilização em relação à gravidade de certas
ameaças devido à indiferença gerada pela
reprodução diária dos acidentes”.

A percepção do indivíduo também pode

* Doutor em Geografia
Física e Prof. do Depto
de Geografia da PUC/
SP.
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mudar dependendo dos interesses do
momento. O mesmo morador que é contra
o crescimento de seu bairro já muito
adensado, pode ser a favor do aden-
samento quando se torna um inquilino à
procura de moradia.

LIBÓRIO (1994),  em um estudo sobre a
valorização da paisagem florestal, também
coloca que “(...) os indivíduos respeitam a
floresta na medida exata de seu interesse.
Se não houver interesse, a existência ou
desaparecimento da floresta não lhes
afeta”; e que “(...) apenas 18,8% do total
pesquisado perceberam o processo inte-
rativo que ocorre entre eles e seu meio
ambiente”. A autora ainda afirma que “O
respeito ou desrespeito dispensado à
vegetação vão estar ligados à percepção
que, apoiada nos valores que lhe são
imputados, vai ensejar a manifestação de
atitudes positivas ou negativas (...)”; e
continua esclarecendo que “(...) no domí-
nio dos valores não se deve concluir que o
sujeito (individuo valorante) possa decidir
liminarmente o que é valioso ou não, pois
ele não é a medida dos valores” (op. cit.).

Porém, da mesma forma que esta
percepção da paisagem pode funcionar
como uma barreira entre a realidade e o
espírito humano, ela também poderá servir
como um meio de acesso à própria rea-
lidade, mas não de forma exclusiva e auto-
suficiente.

A vida em sociedade requer uma série
de convenções. Mesmo sabendo que não
existe verdade absoluta, o ser humano,
partindo de suas experiências e de sua
realidade, elabora um juízo que, se for
aceito por todos os indivíduos dotados de
razão, este passa a ser considerado como
verdadeiro.

Diferentes campos do conhecimento
como a Geomorfologia, Climatologia,
Pedologia, Biogeografia, Ecologia, Socio-

logia, entre outros, ao estudarem partes
de uma paisagem divulgam suas inter-
pretações, propõem novas nomenclaturas,
elaboram conceitos, o mesmo ocorrendo
com o estudo de uma paisagem como um
todo, que segundo MONTEIRO (1995), este
estudo é um esforço de análise integrada e
dinâmica dos elementos de suporte, forma
e cobertura (físicos, biológicos e antró-
picos), capaz de ser aplicado ao pla-
nejamento. Quando estes juízos são aceitos
pela comunidade eles se tornam verdades.

Portanto, as paisagens que são ela-
boradas a partir da percepção dos in-
divíduos devem ser comparadas com a
paisagem elaborada através dos juízos
válidos para a razão de qualquer ser
humano. O cientista que pesquisa a
paisagem deve se desvincular ao máximo
de suas crenças, mitos, ou seja, da per-
cepção que ele próprio tem da paisagem,
para interpretá-la segundo os conhe-
cimentos considerados verdadeiros.

Dizer que para o ser humano não existe
uma paisagem objetiva pois cada in-
divíduo possui dela uma opinião ou ponto
de vista parcial, é desconsiderar a ca-
pacidade dos indivíduos de elaborarem
juízos válidos para todos, como acontece
na vida em sociedade.

Entende-se que a paisagem objetiva
exista, dentro dos limites estipulados
acima, e que apresenta características que
independem da percepção humana, po-
rém, “(...) não levar o mito a sério na vida
de uma cultura evidentemente ‘desen-
cantada’ como a nossa equivale, na rea-
lidade, a empobrecer nosso entendimento
do mundo que partilhamos (...)”
(SCHAMA, 1995), mesmo porque “O
absurdo (depois que tudo foi dito e feito)
continua sendo absurdo. Mas o estudo do
absurdo é uma ciência” (Saul Liebermam
in SCHAMA, 1995).
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A CONQUISTA DA NATUREZA
José Nivaldo da Silva*

Denilson Dourado Martins* *

Desde os primórdios temos a
figura humana como um
ponto crucial para o

entendimento do nosso planeta e de sua
evolução. Num primeiro momento, temos
o homem lutando com a natureza em
busca de uma maneira satisfatória de sub-
sistência.

Entretanto, perpassa a noção de su-
perioridade em relação aos demais seres; e
então temos o homem como ator principal,
e o restante como meros coadjuvantes. A
vida desse homem selvagem, no entanto,
passa a adquirir contornos mais sig-
nificativos face às necessidades de in-
tercomunicação. Este fato de extrema
importância levou os homens a uma
aproximação mútua constituindo, assim, o
princípio do convívio em comunidade.

Daí então, passou-se a  atribuir certos
valores a determinadas características
individuais (estima) ocorrendo, assim,
uma distinção latente entre seres (homem)
da mesma espécie (primeiro pressuposto
da desigualdade).

Ao sentir a necessidade de extrair da
terra provimentos para a sua subsistência,
entra em enfoque a origem da propriedade
privada a partir do momento em que
alguém desperta à idéia de posse sobre um
determinado lugar, e nasce nesse momento
uma infinitude de conflitos dentro de uma
então dita “sociedade”, que passa a ser
instituída como uma forma de auto-regular
o seu integrante (homem) através da
criação de um aparato político-burocrático,
que é o Estado.

Dessa vida em sociedade, ao longo do
processo civilizatório,  o homem passa a
tecer o seu conceito sobre a natureza. Do
ponto de vista da cultura ocidental, a

ciência, a filosofia e a religião procuraram
dar seu contributo à idéia de natureza.

Assim, a idéia de progresso surge como
um momento desse processo. Tal idéia
originou-se no seio do pensamento eu-
ropeu, e foi seguida de um otimismo
quanto ao futuro, devido aos avanços no
campo da ciência e da tecnologia, a partir
do final do século XVII.

Ora, um tal avanço científico está
relacionado a um avanço tecnológico (da
ciência aplicada). Noutros termos, que-
remos dizer que foi necessária a criação de
toda uma cultura do consumo, liberando
o homem das relações feudais, rompendo
com os valores tradicionais (e a França
forneceu os elementos de nacionalidade e
de individualidade e de cidadania), isto é,
ligados ao modo de produção feudal, e
instituindo um elemento fundamental - o
mercado - para viabilizar o novo modo
de produção emergente - o capitalismo.

Assim sendo, para alargar a base do
consumo, nada mais sensato do que
produzir tendo em vista o consumo pelo
proletariado emergente do próprio sis-
tema.

Uma das contradições fundamentais, no
entanto, do modo de produção capitalista
é que a burguesia ao criar o proletariado
acabou gerando, por meio desse mesmo
proletariado, a sua antítese.

Portanto, a relativa conquista da na-
tureza é produto de um longo processo
histórico que surge com o homem natural,
disperso, caracterizado pela extração e
coleta no meio primitivo para a sub-
sistência, e o homem civilizado, integrado
(sic), cujo exemplo da evolução desse
processo está configurado na urbe, onde
as necessidades são determinadas social

1ROUSSEAU, J J. p.
279 – 1973.

2Idem, p. 281.

3 “O homem é o ser da
natureza que penetra
na natureza (pelo
conhecimento) e a
domina (pelos ins-
trumentos...”
(LEFEBVRE, Henri, p.
228 - 1995).

4"... e se ele parece,
por causa dos meios
que emprega, sair da
natureza, é apenas
para poder reencontrá-
la de modo mais
profundo, tanto em
torno de si como dentro
de si.”  Idem, p. 228.

* José Nivaldo da
Silva, Graduando em
Geografia - USP.
** Denilson Dourado
Martins, Graduando
em Geografia - USP.
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e  culturalmente, a posteriori, face aos
recentes processos de mundialização e
globalização da economia.

Aliás, o processo de urbanização re-
presenta o domínio da cidade sobre o
campo, numa relação assim denominada
imanente. Já os fenômenos da mun-
dialização e da globalização da economia
configuram a implosão das teorias urba-
nas extrapolando para o nível das metró-
ploles, que representam então os centros
de decisões de poder na esfera global, in-
dependentemente de sua localização
geográfica. Assim, temos a  metrópole
paulistana, num país de 1°., 2°., 3°., 4°.,
..., “n mundos” , como é o caso do Brasil.

Na verdade, todo esse progresso que
foi conquistado e que nós podemos dele
usufruir nesses dias caracterizados como
modernidade, representa abstrações que
estão na base das desigualdades entre os
homens:

“Os primeiros (ricos) só dão valor às coisas de
que gozem por estarem os demais privados delas
e porque sem mudar de estado, deixariam de ser
felizes   se o   povo deixasse de ser miserável”.1

A conquista da natureza pelo homem
parece conter em si uma essência dialética.
O processo de alienação apresenta-se tal
que o coisifica, ao mesmo tempo em que o
humaniza!

O grande dilema do homem moderno,
cremos, é o fato de não conseguir apre-
ender o sentido da modernidade; e que

nem ela própria consegue deitar raízes no
presente. Tudo parece - e de fato é - fugaci-
dade, momentaneidade, efemeridade.
Tudo se apresenta tão lúdico...

E enquanto esta modernidade passa
por nós - e  nós também passamos por ela,
ocorre uma ruptura entre a cultura e a vida.

Um outro momento que se acha na base
das desigualdades entre os homens está
relacionado à questão da alteridade, da
sensação e da  percepção do outro:

“Tal, com efeito, a verdadeira causa de todas essas
diferenças (desigualdades): o selvagem vive em si
mesmo; e o homem sociável, sempre fora de si,
só sabe viver baseando-se na opinião dos demais e
chega ao sentimento de sua própria existência quase
que somente pelo julgamento destes”.2  (grifos
nossos).

A verdade é que a natureza foi con-
quistada3 , dentro de certos limites. O
homem dela se apropriou, dominando-a
parcialmente.

No entanto, restam muitas interro-
gações daí para a frente, pois o devir não
o conhecemos senão pelas múltiplas pos-
sibilidades de vislumbrá-lo através das
realizações e conquistas construídas no
presente, o qual é também por sua vez o
resultado do acúmulo de tempos sociais
compostos pelas múltiplas e variadas
formas de expressão da criatividade do
espírito humano, cuja manifestação se
configura na produção do espaço social.

Uma coisa, ainda, fica clara: é necessário
resgatar-se a essência do ser enquanto
homem; é preciso que este homem mo-
derno se deixe sensibilizar pela natureza
na qual se humanizou e continua em tal
processo4 .

É desse resgate que dependerá a sua
futura sobrevivência na medida em que a
tecnologia desenvolvida possa vir a
proporcionar aquilo que se convencionou
chamar, na ECO 92, de desenvolvimento
sustentável.
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PLANETA TERRA E SEU PRINCIPAL
PROBLEMA*

Marco Antonio Mitidiero Júnior
Júnia Kacenelenbogen Guimarães

a sociedade de consumo materialista e o
desenvolvimento do conhecimento téc-
nico-científico.

A sociedade de consumo, como alma
do capitalismo, estimula, produz e
reproduz um homem com desejos e
necessidades sempre novos. A preo-
cupação deste em comprar, e não só
consumir o necessário, cria um ser
individual e materialista. A saída às
compras não tem finalidade de suprir as
necessidades de sobrevivência, aliás quase
nunca em esta conotação dentro do
capitalismo; isto tem à ver  com a criação
de um mundo de sonhos e manifestação
de poder para quem o realiza; não só pela
realização da compra, mas também pela
realização pessoal de um desejo. A compra
é prazer. Tanto é, que o lazer não se realiza
no verde, mas também e sobretudo, cada
vez mais, nos Shopping Centers.

Há toda uma estratégia acoplada ao
capitalismo que se utiliza dos meios de
comunicação para gestar esta sociedade.
A mídia manipula mentes e corpos,
criando modelos e símbolos, que
constróem um ideal, com o qual os

* Trabalho
apresentado durante
o curso Geografia
dos Recursos
Naturais, ministrado
pelo Profº. Dr.
Wagner Costa
Ribeiro - 1º semestre
de 1998.

No contexto atual, o mundo
sofre um grande impasse entre
capitalismo e problemas

ecológicos, que a cada dia vem assom-
brando a humanidade com mais
intensidade

Constata-se a crise ambiental por
diversos problemas: lixo, lixo atômico,
poluição do ar, da água, desmatamentos,
destruição da camada de ozônio, efeito
estufa, extinção de espécies vegetais,
animais e ... do homem. Na verdade estes
problemas tem por base uma questão mais
profunda, social e subjetiva da sociedade.
A degradação da vida nas cidades, prin-
cipalmente nas metrópoles (favelas, en-
chentes, problemas de esgoto, água,
doenças, etc.) a miséria como pressuposto
para a degradação, a fome, o desinteresse
do homem urbano, principalmente em
relação aos problemas ambientais que os
afetam, são realidades que destróem o
próprio meio de sobrevivência do homem.

Todos estes problemas tem por base o
vigente modo de produção e do pensar
da nossa época: o capitalismo. O
capitalismo estrutura-se sobre dois pilares:

“A humanidade faz parte da natureza e depende dela
para sua sobrevivência.” (Viola, 1984)
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indivíduos se identificam e querem se
igualar. Esse ideal é sempre renovado, de
forma que as pessoas estão sempre com
novos desejos. Eis o papel da publicidade
de do marketing.

O resultado evidente desta sociedade é
uma alienação subjetiva que tem grande
consequência ecológica, a descartabi-
lidade. O produto não só tem sua ob-
solescência programada, como também as
pessoas são induzidas a descartar seus
gostos e desejos,  e com eles os produtos,
sem esses terem perdido suas funções
utilitárias. A função subjetiva do produto
é constantemente modificada pela mídia.
Assim, o modo de produção capitalista
aliena as pessoas, fazendo com que elas
não pecebam o desperdício, que é inerente
a esse modo de vida.

“As relações humanas com a natureza
tendem a se deteriorar cada vez mais, não
só em razão de novidades e poluições
objetivas, mas também pela existência e
fato de um desconhecimento e de uma
passividade fatalista dos indivíduos e dos
poderes em relação a essas questões.”
(Guattari, 1990)

O capitalismo caracteriza-se pelo cons-
tante desenvolvimento técnico-científico-
informacional. Esse desenvolvi-mento tem
duas grandes facetas: a des-cartabilidade
do trabalho, e a produção do conforto
humano. Enquanto a primeira tem uma
conotoção negativa, a Segunda tem uma
conotação positiva, e isso é um tanto
contraditório. No que se refere a questão
ecológica, a grande dúvida que gera é sobre
até que ponto o desenvolvimento técnico-
científico pode melhorar ou agravar a
situação ecológica atual e futura. A ten-
tativa de uma resposta a esta questão é um
tanto quanto pertinente à palavra “futuro”.
Como o futuro não é previsto por ninguém,
ele só pode ser projetado e planejado.

Neste estágio de desenvolvimento do capi-
talismo, a evolução técnico-científica
atrelada a uma evolução psicológica,
cultural, e social põe-se como um projeto
positivo para o futuro. O desenvolvimento
técnico-científico em si, assim como o
capitalismo – que no decorrer de seu
desenvolvimento continua a maximizar o
lucro, provocando desigualdades – não
traz o desenvolvimento de um projeto
ecológico-social.

A questão ambiental surge diretamente
relacionada com a crise das ideologias,
paradigmas e utopias, como a crise do
marxismo-socialismo. Os movimentos
ambientais emergem preocupados com um
ecologismo mais complexo do que a
palavra ecologia parece abarcar.

O movimento ambiental deve estru-
turar-se sobre uma ecosofia, uma ar-
ticulação entre o meio ambiente, relações
sociais, e subjetividade humana (Guattari,
1990). Estas coisas não podem mais ser
vistas separadamente, mas sim como um
globo integrado. Assim o movimento
ambiental surge como um movimento de
alcance global, formador de opinião
pública, num processo de redefinição do
caráter da política mundial, que visa num
sentido mais profundo uma mudança na
sociedade e no homem individual, pre-
gando uma maior coletividade, solida-
riedade, tolerância, respeito, amor a si e ao
próximo, é enfim uma redefinição de
valores sociais e culturais.

O quanto essa ideologia irá durar, e se
irá concretizar-se são questões para o
futuro. O essencial está no caráter revo-
lucionário deste movimento e na pos-
sibilidade de uma mudança geral, que é
extremamente necessária, tanto para o
homem como para a sociedade e para a
natureza. As coisas como estão não podem
ficar. Isto é certo.
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ANÁLISE LITERÁRIA COMO UM MEIO DE
ENRIQUECIMENTO DA GEOGRAFIA1

“O querer ficar com o Tao, com os Vedas e Upanixades, com os
evangelistas e São Paulo, com Platão, com Plotino com Bergson, com

Berdiaeff - com Cristo principalmente, é quer abraçar o mundo
holisticamente, é querer procurar o homem universal”

Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro

Este trabalho tem como base
principal as análises literárias
feitas pelo Geógrafo Carlos

Augusto de Figueiredo Monteiro em O
Cortiço de Aluísio Azevedo e Corpo de
Baile de João Guimarães Rosa. A publi-
cação “Clima e Excepsionalismo - Conjec-
turas sobre o Desempenho da Atmosfera
como Fenômeno Geográfico”, faz uma
introdução no entendimento destas
análises.

O livro de Monteiro citado acima, nos
mostra a sua preocupação holística para a
ciência Geográfica, tomando o poema
Connoisseur of Chaos de Wallance Stevens
como instrumento para sua reflexão nos
estudos dos processos climáticos que são
inerentes à atmosfera terrestre. Tais pro-
cessos influenciam as diferentes or-
ganizações sociais, políticas e econômicas.
Ainda assim, nestes estudos não há
exclusão da matemática, da química, e da
física. Existe uma integração destas com
o humano, que de acordo com Monteiro,
é como as concepções de Kant -“princípio
da permanência da substância”- no século
XVIII, quando a Geografia começa a ser
tida como ciência e veículo de educação.

Entendendo que os processos físicos e
antropológicos não estão separados, ainda
que distintos, veremos que nas inter-
pretações literárias feitas por Monteiro, a
relação espaço-sociedade, homem-na-
tureza, transcende. Temos um momento

humanístico. Nesta concepção, o homem
capitalista-socialista, dominador/do-
minado, torna-se mais completo, trans-
forma-se no homem humano. Isto é po-
ssível porque a literatura é uma criação
artística e não uma produção científica, “o
sustentáculo dessa concepção é a natureza
holística quando a literatura atinge foros
de universalidade, ou seja, quando ela
transcende a um caso particular de uma
dada região variando fisicamente para
falar da condição humana”(MONTEIRO,
1988).

Então, o caráter holístico da literatura,
aliado a noção de localização espacial
configurada no lugar, nos permite fazer
uma análise geográfica da literatura.
Deste modo, podemos observar nos
romances analisados, contrastes como a
força trabalhadora de Marx e a força do
libido de Édipo; um ciclo de tempo onde
teremos a crise, o caos e a renovação.
Observamos também, as classes sociais se
identificando com as classes regionais,
bem como o conceito de cidade como
moradia de cidadãos, onde a ordem e a
beleza viria de uma democracia evoluída.

Em O cortiço, romance realista/na-
turalista de Aluísio Azevedo, encon-
tramos a trilogia Tainiana: raça, ambiente
e momento. A raça é encontrada na com-
posição dos personagens, os quais podem
ser identificados. Conseguimos identificar
os mestiços, os brasileiros, os portugueses,
e os imigrantes. O momento é o período

1Baseado no Semi-
nário da disciplina
Teoria e Método I, DG -
USP, 1996:
Gilberto Kentaro;
Marcelo F. Silva;
Regiane Sakihara;
Rosângela do Amaral;
Sérgio T. Rosa;
Vanir L. Belo.

Regiane Sakihara
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histórico que antecede a abolição e a
república, o ambiente é o “lugar”, um
cortiço vizinho de um casarão num bairro
da cidade do Rio de Janeiro. Monteiro
encontra aqui, a questão urbana, enquan-
to Aluísio retrata a sub-habitação, a
heterogeneidade e dinamismo da socie-
dade urbana em formação no Rio de
Janeiro na década de 80 do século
passado. Encontrarmos ainda, o zoomor-
fismo embutido neste romance, mas sua
característica principal, segundo Montei-
ro, é a busca de ascensão social. O calor
dos trópicos é reconhecido como agente
climatológico influenciando o homem
europeu.

Apesar das concepções de Aluísio
Azevedo coincidir com as idéias de Ratzel
(1844-1904), Monteiro descarta essa
possibilidade por considerar que idéias
ratzelianas tenham chegado tão rapida-
mente ao Brasil. Levando a crer nas
influências filosófico-literárias e artística
de Taine. Considerando os conceitos desta
análise, podemos dizer que os aspectos
geográficos principais contidos em O
cortiço são a natureza tropical e a
marginalidade do Rio de Janeiro no final
do século XIX.

Em Corpo de Baile, Guimarães Rosa
divide os romances em contos, que
Monteiro analisa:

“No primeiro subconjunto, Os Gerais,

contém histórias que tem lugar nos gerais
ou seja, nos conjunto de chapadões
entremeados de veredas que constituem
o âmago do sertão, onde o divisor d`água
das nossas três grandes bacias se desen-
volvem entre Norte de Minas, da Bahia e
chapadas do Meio Norte (Piauí e Mara-
nhão). Este lugar de projeção regional,
como espaço geográfico limita-se, a leste,
pelo Rio São Francisco, adquire bordas ou
fronteiras difusas e pouco claras nas
demais direções cardiais. Se o rio Chico é
fronteira clara, o Urucuaia pode ser o eixo
deste sertão, geograficamente real sobre
o qual Rosa criou o seu sertão onde a
magia é inseparável de todos os atos da
vida. E ao longo do Urucuaia, a Barra-
da-Vaca, talvez fosse o ponto onde, num
mapa, pudéssemos apoiar a ponta do
compasso para circunscrever o universo
roseano.”(MONTEIRO, 1988)

No romance Campo Geral temos a
chuva que entristece a mãe de Miguelim,
geralista que tem o coração oprimido pela
paisagem estranha e pelos amores peca-
minosos com o cunhado (espaço externo
geográfico e espaço individual psicológico
interno), Entre morro e morro, com muita
pedreira e muito mato, distante de
qualquer parte; e lá chove sempre...

“Aqui no cenário dos chapadões entre-
cortados de veredas,... desenvolve-se os
romances de suas gentes simples e tão
magicamente vinculado ao meio em que
habitam. Não indivíduo em litígio com a
sociedade...,mas a grande aventura do
homem face a face com o mundo elemen-
tar dos seres e realidades em bruto ainda
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não domadas em sua energia vital expon-
tânea” (MONTEIRO, 1988).

Nas beiradas dos chapadões do Rio de
Janeiro ao São Francisco, existem muitos
riachinhos, eis uma narração da morte de
uma riachinho feita por Rosa em Campo
Geral: ...um riachinho descia também a
encosta,... que acabava no Rio de Janeiro,
que mais adiante fazia barra no São
Francisco. Dava alegria agente ver... e
agente pensar no que era o valor daquilo.
Então deduziram de fazer a casa
ali,...Porém, estrito ao cabo de um ano de
lá se estar, e quando menos esperassem, o
riachinho cessou. Neste romance encon-
tramos a condição econômica do traba-
lhador, o pequeno sitiante Nho Berno
Cássio, que trabalha de sol a sol para livrar-
se da pobreza. Tal condição também está
presente, complementando ao invés de se
opor, nas grandes fazendas do Buriti Bon
e Buriti Grande em O Buriti e nos gerais
Andréquicé no romance Dão-Lalão. O
dono da fazenda do Pinhén está em
dificuldades e apertos, num período
histórico, por causa da crise do gado zebu,
por via do desprêço em que estava caindo
o gado puro zebu. Além disso, na história
de Lélio e Lima temos presente a melan-
colia do declínio social.

No romance que se passa no Mutum,
quando Miguelim enxerga a paisagem do
lugar com olhos míopes, e a descrição das
lidas da vaqueirama na fazenda do Pinhén,
Monteiro observa o entrelaçamento do
meio físico e cultural numa composição
que considera quase insuperável por
monografias geográficas e sociológicas.

No conto Cara de Bronze, verifica-se a
aliança da criação artística e a elaboração
científica. “a montagem é feita teatralmente
em diálogos e assume a forma de roteiros.
Em época de chuva no Urubuquaquá, o
Cara de bronze, doente, deformado,

paralítico. O violeiro na varanda cantando
trovas. Tem-se aqui a visão apocalíptica”
(MONTEIRO, 1988). Essa “visão apoca-
líptica” seria uma preocupação em
estabelecer conjunções entre contraste e
oposições. Assim temos a concepção do
Tao, oposições inseridas dentro delas
mesmas. “A influência do Tao é indispen-
sável na tentativa de integração
cósmica...” (MONTEIRO, 1988).

Ainda neste conto, está presente a
vinculação do homem à terra, o Cara de
Bronze encarrega o menino para ir buscar
histórias de sua terra natal em Buriti-de-
Inácia. “A universalidade emana da
vinculação do homem à terra, da configu-
ração do lugar à condição humana”
(MONTEIRO, 1988). É nessa vinculação,
da configuração do lugar à condição
humana que Monteiro acredita emanar a
“universalidade que procuramos”.

Concluindo em Corpo de Baile, obser-
vamos que os personagens passam de um
romance para outro, identificando o tao.
“Miguelim, a criança frágil da primeira
história passada no Mutum, ressurge moço
astuto e criativo no último romance como
o vacinador de bezerro do Buriti Bonito”
(MONTEIRO, 1988).

Por estas sínteses, podemos considerar
que temos mais um meio de enriquecimen-
to da ciência geográfica. Ver o mundo de
forma holística e universal, o homem
como um ser completo, a natureza como
parte dinâmica deste complexo. Fazer a
integração necessária com os vários
campos de conhecimento. Procurar a
configuração do lugar à condição humana.
São paradigmas que Monteiro oferece ao
“trabalho geográfico” e para uma maior
capacidade para a interpretação e
discussão do mundo de hoje através da
Geografia.
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O que se pretende através deste
artigo é evidenciar o papel e a
maneira de trabalho da

climatologia geográfica. A intenção é
transmitir um pouco da vivência
adquirida durante o curso de geografia e
do período em que se trabalhou com esse
ramo da geografia.

A maioria das pessoas tem a idéia de
que os geógrafos são os responsáveis pela
previsão do tempo. Deve ficar claro que a
meteorologia é um ramo específico da
ciência em que sua preocupação básica é a

compreensão dos fenômenos físicos que
ocorrem na atmosfera (meteóros [grego]
= fenômenos que ocorrem na atmosfera),
as condições em que são produzidos e o
equacionamento deles para poder prevê-
los. Trata-se, portanto, de desenvolver
algorítimos que possam modelar a dinâ-
mica destes fenômenos e da atmosfera.

Para os meteorologistas, a climatologia
significa estatísticas sobre a dinâmica da
atmosfera e de seus fenômenos. Já a
climatologia na geografia é muito mais do
que a simples estatística. Ela busca com-

1 Destacou-se o fato de
Max Sorre ser um
geógrafo humano por
um motivo muito forte:
apesar dele ter se
verticalizado na
geografia humana, ele
conhece e não ignora a
geografia física, ou
seja, é um geógrafo.
Os geógrafos e
estudantes de
geografia devem se
esforçar para ter uma
visão holística e
compreender o espaço
de maneira integrada.

* Aluno do 5o ano de
graduação de
geografia e técnico
do Laboratório de
Climatologia e
Biogeografia.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A
CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

Gustavo Armani*
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preender as relações entre a atmosfera e
seus elementos com o espaço geográfico.
Deve-se salientar bem que dentro deste
espaço geográfico estão incluídas as
relações com a sociedade e a economia,
juntamente com as conseqüências que o
clima exerce sobre elas. Portanto, dentro
desta perspectiva geográfica, o clima atua
na organização do espaço.

A climatologia geográfica avançou
muito com a renovação dos conceitos
propostos por Max Sorre sobre o clima. Este
geógrafo humano1  conferiu ao ritmo
climático um papel de suma importância
para a compreensão dos fenômenos geo-
gráficos e biológicos. Além do ritmo, Sorre
atribui um valor importantíssimo aos
climas sobre as atividades biológicas,
propondo 5 regras de método:

- é importante considerar os valores
climáticos extremos;

- deve-se considerar a totalidade dos
elementos climáticos que agem sobre os
organismos;

- os elementos climáticos devem ser
considerados em suas interações;

- qualquer classificação climática deve
acompanhar de perto a realidade viva;

- o fator tempo (duração) é essencial à
definição dos climas.

O Prof. Carlos Augusto de Figueiredo
Monteiro aperfeiçoou as idéias de Max
Sorre citadas acima, que estão brilhan-
temente sintetizadas a seguir:

“Esta análise dinâmica [do ritmo cli-
mático] é fundamental à definição dos
sistemas morfoclimáticos e à real com-
preensão dos processos erosivos; dá-nos
conta do fornecimento de água cujos
mecanismos de escoamento e infiltração

seguem um ritmo que não se pode ignorar
aquele de onde provêm; com sua va-
riabilidade e desvios afeta os seres vivos,
importantes componentes da paisagem
geográfica; e repercute na atividades
humanas, notadamente aquelas ligadas à
utilização do solo.” (MONTEIRO, 1969,
p.13.)

A grande peculiaridade da geografia é
a correlação de fatos com o meio, e ainda
mais, a noção de funcionalidade do espaço
geográfico como um todo. É isso que faz a
climatologia geográfica ser de grande
valor. Quando se trabalha com a cli-
matologia deve-se relacionar os elementos
climáticos com a área estudada, as in-
terdependências, as influências que um ou
outro possam ter, refletida numa or-
ganização do espaço. O trabalho de campo
– o contato direto com a realidade – é
portanto, fundamental.

A Climatologia Geográfica na
Prática

O clima pode ser considerado como um
grande regulador biológico e econômico,
conferindo-lhe um caráter geográfico. O
ritmo climático, quando diz respeito ao
crescimento das plantas, é muito im-
portante no resultado das safras, podendo
o clima ser considerado um verdadeiro
“insumidor energético”, que é o fator de
produção agrícola (MONTEIRO, 1981, p.8).
É importante conhecer o ritmo climático
para que se possa elaborar corretamente o
calendário agrícola, otimizando a pro-
dução e evitando prejuízos.

Vários são os casos em que o clima
influenciou direta o indiretamente a
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economia, a vida das pessoas e dos seres
vivos em geral. Alguns episódios de
geadas (“killing frosts”) muito intensas,
que queimaram grande parte das culturas
de café no Brasil meridional, foram o
“empurrão” necessário ao desenvol-
vimento de uma política de implantação
da soja no território nacional. Como o café
é ainda um dos mais importantes produtos
de exportação do Brasil, tem-se estimulado
a ocupação das áreas de planalto do
nordeste, principalmente na Bahia, onde
as altitudes são superiores a 750 metros,
estando a salvo das geadas, bastando
corrigir os solos.

Em 1978, a estação seca iniciou-se em
fevereiro, habitualmente um dos meses
mais chuvosos. Já no mês de maio os
estados de São Paulo, Paraná e Santa
Catarina estavam em pleno estado de seca.
Este fato desarticulou a população rural, o
que induziu a um processo de migração
em direção à metrópole paulistana.

Invernos quentes e secos alteram muito
a produção agrícola. As plantas murcham,
a produtividade pode cair muito ou ocorrer
a perda completa da lavoura. Com isso, o
preço dos alimentos aumenta substan-
cialmente. O setor de confecções fica
prejudicado com as roupas de inverno que
não foram vendidas. Por outro lado, o
turismo entra em alta. Já nas metrópoles,
estes invernos são muito prejudiciais à
saúde da população, já que a dispersão de
poluentes fica dificultada pelo domínio de
um anticiclone muito estável sobre a
cidade. Casos de doenças cardíacas e
respiratórias aumentam sensivelmente
nestes invernos.

Chuvas intensas também significam
sérios problemas. Nas grandes metrópoles,
os impactos pluviométricos intensos,
devido às enchentes, além de causar
enormes congestionamentos, são focos de
transmissão de parasitoses, zoonoses etc.
Os riscos de desabamentos e soterramento
aumentam. A safra de vinho que diz
respeito a um ano muito chuvoso pode
representar uma queda na sua produção
qualidade, já que as uvas apodrecem nas
videiras antes de serem colhidas devido à
grande umidade.

É importante frisar que quanto menor
for a tecnologia utilizada na agricultura,
mais importante será o papel do clima na
produção agrícola. Se o emprego de
tecnologia for grande (estufas, variedades
de plantas resistentes, irrigação, ilu-
minação artificial etc.) a influência cli-
mática pouco representará.

Este é um tema que pode ser de-
senvolvido com muito mais detalhes e
exemplos. No entanto, procurou-se apenas
situar o papel da climatologia geográfica e
demonstrar a importância da integração
das diferentes áreas da geografia.

Para a geografia não adianta estudar
apenas a economia, ou a sociologia, ou a
climatologia, ou a geologia; deve-se
integrar todos os elementos da esfera
geográfica para melhor compreendermos
o funcionamento do(s) espaço(s). Os
geógrafos podem se verticalizar em uma
área, entretanto não se deve perder a
unidade da geografia.
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FITOSSOCIOLOGIA DA RESTINGA DE PRAIA DAS
PALMAS – ILHA ANCHIETA – UBATUBA (SP)

Fernando Mateus da Silva*

Desde há muito tempo, uma
grande parte da população
brasileira vem ocupando as

regiões litorâneas, e na maioria das vezes,
de forma desordenada. Uma grande
prova disso ocorre principalmente no
litoral das regiões Sudeste e Nordeste, pois
são locais que apresentam belezas naturais
ímpares, atraindo turistas de várias partes
do país e do exterior, gerando uma
intensa especulação imobiliária e maior
demanda por infra-estrutura, que aliados,
comprometem o funcionamento de
determinados ecossistemas terrestres
como os manguezais e as restingas,
essenciais à vida de espécies vegetais e
animais.

Esta última vegetação citada, a restinga,
é o alvo da presente pesquisa, e o local
escolhido possui certas especificidades, pois
trata-se de uma ilha. A Ilha Anchieta
localiza-se na costa do município de
Ubatuba, tendo uma área de 828 hectares,
abriga um Parque Estadual com o mesmo
nome.

A Ilha sofreu uma série de alterações em
seus recursos naturais, pois entre 1908 e
1955 havia ali um presídio. Grandes
desmatamentos foram feitos visando a
própria subsistência dos habitantes da Ilha.

A restinga a ser estudada será a de
Praia das Palmas, uma das sete praias da
Ilha, onde verificar-se-á, por meio de
métodos fitossociológicos que auxiliam a
Biogeo-grafia, o grau de degradação em
que ela se encontra, para que se possa
posterior-mente inferir sobre o seu estágio
de regeneração.

Existem algumas dificuldades ao se
tentar estudar as restingas, já que a própria
palavra possui diversos significados, indo
desde náutico (significando recifes ou
monte de pedras em alto mar) de acordo
com TESSLER e SUGUIO, 1984. Um sen-
tido botânico também existe, pois repre-
senta um conjunto de plantas endêmicas e
pioneiras, que nascem próximas à preamar
(maré mais alta).

Do ponto de vista geomorfológico, as
restingas surgiram devido à variações no

* TGI sob a orientação
do Prof. Dr. Felisberto
Cavalheiro
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nível dos oceanos na época holocena,
entre 7 mil e 2 mil a. p. (antes do presente),
formando vastas planícies sedimentares
arenosas na costa brasileira, bem como o
aparecimento de cordões litorâneos.

De acordo com LACERDA e ARAÚJO
(1987), “as restingas são ecossistemas que
se caracterizam por solos arenosos, pobres
em argila, e em matéria orgânica, tendo
baixa capacidade de reter água e nu-
trientes”, afirmando ainda que “ao
contrário de outros ecossistemas ter-
restres, as restingas não têm o solo como
principal fonte de nutrientes. Dada a
proximidade com o mar, esta fonte é a
maresia”.

No caso da restinga de Praia das
Palmas, será efetuado um levantamento
fitossossiológico, a fim de se analisar a
abundância e a diversidade das espécies
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encontradas, acompanhado de um his-
tórico das intervenções antrópicas
ocorridas nesta área.

Existem outros objetivos que darão
rumo à esta pesquisa, a começar por um
levantamento das espécies dominantes da
restinga, além de importantes observações
que devem ser feitas com relação aos os
agentes impactantes, além de possíveis
influências da insularidade na vegetação
da restinga e as relações desta área com
outros ecossistemas da Ilha.

Este estudo objetiva também subisidiar
um projeto mais amplo que está sendo
desenvolvido junto ao Programa de Pós-
Graduação em Ecologia de Recursos
Naturais da Universidade Federal de São
Carlos, que visa avaliar a capacidade de
suporte da ilha Anchieta para o turismo.
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CARTOGRAFIA DO TURISMO:
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA PERCEPÇÃO

Mônica P. Ribeiro*

Com a produção da consciência
do espaço é que o homem
produz o lugar idealizado; ele

exterioriza as suas necessidades interiores
através de seu comportamento e atitudes
sobre o meio ambiente, produzindo assim
o lugar verdadeiramente vivido. Portanto,
o homem altera o espaço através das
relações humanas, processos sociais e
transfor-mações físicas. Com isso, acre-
ditamos que o fenômeno Turismo seja um
transformador de espaços levando-se em
consideração o seu aspecto dinâmico. Na

verdade, o tema da geografia é a socie-
dade, com seus processos transformadores
expressos no espaço.

A busca do lugar inusitado, de novas
experiências é que estimula o turista na
produção do não lugar, ou seja, o turista
nega a sua realidade. Ele cria ou idealiza e
vai em busca deste lugar que é vendido
como apaziguador de suas ansiedades.

A publicidade oferece espaços que
fogem ao cotidiano do turista, ela vende
paisagens que o turista procura, as quais
podem ser naturais, históricas, culturais,

* Orientador: Prof. Dr.
Marcello Martinelli –
DG/FFLCH/USP.
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“A geografia é um conhecimento ordenado,
sistematizado e padronizado que visa apreender
a lógica de funcionamento dos fenômenos, no
tocante, à consciência do espaço”. (MORAES:
1988)
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espontâneas ou fabricadas. Desta forma,
os espaços turísticos são anteriormente
fabricados na mente do turista. É o que
chamamos de “ver fenomenológico”; o
turista produz o lugar ideal de acordo com
suas necessidades. Estas imagens formam-
se subjetivamente, cada pessoa pensa ou
idealiza de maneira diferente o que espera
encontrar.

É bem possível que a comunicação
visual seja um dos fatores determinantes
da escolha do lugar. Portanto, o fenômeno
Turismo pode utilizar alguns instrumentos
para comunicar ao usuário como se de-
senvolve esse processo social frente às
necessidades mercadológicas. Essa forma
de comunicação pode ser a representação
gráfica, parte integrante do sistema de
comunicação visual.

A representação gráfica, segundo
BERTIN (1986) tem como objeto de estudo
os signos, e é por meio da gramática da
linguagem desses signos que pretendemos
representar o turismo para o turista.

É importante perceber que a informação
turística é o elemento principal do mapa
que se quer elaborar e servirá como meio
para entender o espaço turístico apre-
sentado.

“O olho pode interessar-se seja por um elemento, por
um grupo ou pelo conjunto da imagem. Ele pode ver a
folha, um ramo ou a árvore inteira e ele vê as relações
que o mantém.
 O olho percebe espontâneamente os três níveis da
informação. No plano, o olho possui a propriedade da
ubiqüidade”. (BERTIN, 1986).

A imagem visual concebe todos os
níveis da leitura, a mancha que se projeta
pode assumir significados diferentes em
relação ao plano: ponto, linha e área.
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Estas variações só se validam quando
processam-se sobre as propriedades:
similaridade/diversidade, ordem e pro-
porcionalidade. (MARTINELLI, 1991).

Quando estes conceitos são ignorados,
todo o valor original da informação torna-
se ambigüo, transformando o mapa para
ver em mapa para ler.

Quando utilizamos o mapa, é esti-
mulada uma operação mental, ou lógica;
nela ocorre a interação entre o mapa e o
usuário. Essa interação estimula os sen-
tidos do usuário confirmando cada vez
mais que a cartografia é uma ciência
cognitiva.

Partindo desse princípio, é bastante
relevante considerarmos que o autor do
mapa é um cidadão com ansiedades e
expectativas, as quais muitas vezes, mesmo
que involuntariamente podem ser repro-
duzidas no mapa.

Para minimizar a perda de informação
proveniente da influência do autor, a
representação gráfica propõe que se utilize
o sistema semiológico monossêmico (uma
única interpretação) baseado nas relações
entre os objetos que serão representados
por relações visuais de mesma natureza,
evitando assim a ambigüidade na inter-
pretação da informação por parte do
usuário.

Outro fator importante é a genera-
lização do mapa, ou seja, de acordo com as
necessidades do usuário as informações
serão reestruturadas passando a  variar de
acordo com o grau de iconicidade do mapa.

Portanto, acreditamos que a repre-
sentação gráfica seja a melhor maneira de
filtrar os problemas de percepção que não
podem ser transportados para a infor-
mação dirigida ao usuário.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O
TURISMO NO MUNICÍPIO DE

CARAGUATATUBA-SP
Erika Megumy Tsukada*

Oturismo constitui-seatualmente
em uma importante fonte de
renda proporcionando a gera-

ção de milhares de empregos, e que em
1996 movimentou cerca de US$ 450
bilhões em todo o mundo. Destacam-se
como países representantes desse mon-
tante, os Estados Unidos, o México, a
Argentina e alguns países da Europa e
Ásia.

No Brasil, essa safra tem diminuído
gradualmente: entre 1987 e 1994 registrou-
se uma queda de 17,1% na entrada de
turistas, enquanto o movimento turístico
internacional crescia 42,9%. Dentre as
explicações para esse fato dispõem-se o
avanço da violência no Brasil e a con-
seqüente difusão das imagens dessa
barbárie no exterior, além da falta de
investimentos por parte do Estado e

também do setor privado, tirando os
turistas do cenário turístico nacional.

A EMBRATUR (Empresa Brasileira de
Turismo) tem intensificado o processo de
criação de programas de auxílio ao desen-
volvimento do turismo no Brasil. Um deles
é o Programa Nacional de Municipalização
do Turismo que visa a conscientização da
comunidade para a importância do pla-
nejamento e gerenciamento do turismo
como um instrumento que traz benefícios
sociais, econômicos e ambientais ao
município.

A Geografia nesse contexto, permite
analisar o “fenômeno do turismo em toda
a sua complexidade, expressa pelas rela-
ções sociais e pela materialização territorial
que engendra no processo de produção do
espaço”. (RODRIGUES, 1997).

A partir dessa perspectiva e sob o

* Orientadora: Profª Drª
Ana Maria Marques de
Camargo Marangoni
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enfoque da espacialidade da atividade
turística é que demonstraremos nesse
artigo, algumas considerações sobre o
turismo em Caraguatatuba.

A Estância Balneária de Caraguatatuba
situa-se no Litoral Norte do Estado de São
Paulo, a cerca de 187 km da capital paulista.
Possui como principais vias as Rodovias
Dutra e Carvalho Pinto que dão acesso à
Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos
Campos a Caraguatatuba com 84 km, além
do acesso via Rio-Santos para quem sai do
Litoral Sul de São Paulo e do Litoral
Fluminense.

A principal característica do turismo em
Caraguatatuba é a concentração de equi-
pamentos turísticos no centro da cidade:
hotéis, bares, restaurantes e colônias de
férias. A população flutuante de segunda
residência localiza-se nas áreas próximas
à praia, entre a rodovia e o mar.

Caraguá (nome popular) ficou co-
nhecida nacionalmente por uma tragédia
que praticamente paralisou o município:
no ano de 1967, uma tromba d’água fez
desabar das encostas da Serra do Mar
grande quantidade de lama que destruiu
alguns bairros do município, deixando-o
praticamente isolado. Nessa ocasião,
engenheiros afirmavam que o tipo de solo
daquele trecho da serra poderia causar
uma nova tragédia; essa declaração afu-
gentou os moradores e principalmente os
turistas causando também a desvalo-
rização dos imóveis.

Aos poucos, com a ajuda financeira do
governo estadual, Caraguá foi voltando à
sua vida normal. No final dos anos 70, a
economia da cidade começou a reagir e os
negócios imobiliários voltaram a crescer.

A facilidade de acesso trouxe para a
região e principalmente para Caragua-
tatuba um aumento em sua taxa popu-

lacional nos anos 80, devido ao fluxo
migratório, ocasionando como principal
reflexo para o município a especulação
imobiliária e a ocupação desordenada pela
população, trazendo sérias conseqüências
ambientais.

Atualmente Caraguá é o município que
mais cresce no Litoral Norte, tem cerca de
70.112 habitantes. No verão quintuplica
esse contingente com a presença de
veranistas e dos turistas que chegam ao
município nos finais de semana.

Tal número expressivo vem trazendo
para o município o agravamento de seus
problemas ambientais como o aumento do
lixo, a poluição das praias devido à falta
de tratamento do esgoto doméstico,
incluindo nesta lista a presença de animais
nas praias (tanto da população local quanto
dos turistas), responsáveis por verminoses,
sarna, raiva, além de possibilitar a disse-
minação da leishmaniose.

O lixo e o esgoto são dois dos problemas
ambientais enfrentados pelos turistas e
também pela população local, além dos
outros municípios da região: Ubatuba, Ilha
Bela e São Sebastião. Segundo a Compa-
nhia de Tecnologia de Saneamento Am-
biental (CETESB), essas questões serão
resolvidas no prazo de um ano a um ano e
meio. A SABESP (Companhia de Sane-
amento Básico do Estado de São Paulo)
prevê gastos em torno de R$ 274 milhões
em obras de saneamento no Litoral Norte.

A resolução desses fatores de poluição
torna-se extremamente importante para o
desenvolvimento turístico da Região e de
Caraguatatuba. Se dentre as principais
características do turismo da Região estão
os atrativos naturais, torna-se necessário
uma infra-estrutura adequada para evitar
danos futuros ao meio ambiente.
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O DESENVOLVIMENTO LOCAL BASEADO NO
TURISMO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Fernando César Santos Figueiredo

Como estudante de Geografia e
preocupado com as    transfor-
mações sócio-econômica-

espacial, resolvi escrever este artigo para
induzir os leitores a uma reflexão sobre
alguns temas, tais como: desenvolvimento
local, potencial turístico, geração de
emprego e renda, e consórcios inter-
municipais.

Hoje, ante a crise mundial, e a pers-
pectiva de desemprego crescente, muitos
vêem na atividade turística uma al-
ternativa para fugir dessa situação.

Parto do pressuposto que um município
com potencial turístico queira explorá-lo.

Desenvolvimento Local
O conceito de desenvolvimento local

pode ser definido pela capacidade de uma
área em buscar, de forma autônoma, sua
própria via de desenvolvimento. Neste
caso, desenvolvimento sustentável.

Também deve-se definir o que vem a
ser local (área). Este pode ser tão somente
os limites dos municípios, como também
sua área de influência.

A criação e gestão de um projeto de
desenvolvimento local, compreende um
conjunto de atividades sucessivas e in-
tegradas, vitais para o bom funciona-
mento do mesmo. Estas etapas podem ser
divididas da seguinte forma:

Diagnóstico: Para compreensão clara do
entorno é necessário realizar um le-
vantamento de pontos, tais como: po-
tencialidades e perspectivas de desen-

volvimento local; pontos débeis a nível
interno e as limitações externas; situação
geográfica (vantagens e desvantagens);
recursos físicos (perspectivas e obstáculos
a superar); recursos financeiros (po-
ssibilidades de financiamento e asso-
ciados potenciais); recursos humanos
(formação e experiência local, tecnologia
e formação necessária); relações entre os
agentes de desenvolvimento local, os
meios econômicos privados, as asso-
ciações, a administração e instituições
locais (contexto institucional e admi-
nistrativo); maior participação da po-
pulação nas decisões políticas (contexto
político): políticas e programas vinculados
ao desenvolvimento local (vínculos entre
os agentes e outros programas e políticas
em prática na área afetada); órgãos afe-
tados e associados pelo desenvolvimento
local; e os grupos de interesse (associações,
sindicatos, organismos profissionais etc.,
para apoio e participação).

Planificação das estratégias e objetivos
do grupo: Especificar os objetivos concretos
de desenvolvimento (Ex.: criar X empregos
em Y anos, em um determinado setor e
fixar um calendário de realização).

Organização: Distribuição de atividades
e responsabilidades na determinação das
tarefas e recursos necessários para colocar
em prática as estratégias já definidas.

Tomada de decisões: Definição prévia
dos critérios de eleição.

Coordenação: Coordenar uma orga-
nização coerente sobre o programa.
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Monitoração: Controle e melhoramen-
to da eficiência dos resultados.

Comunicação e busca de informação.

Oferta Turística
Atualmente, o desenvolvimento local

sustentável nos municípios potenci-
almente turísticos, encontra uma cres-
cente demanda daqueles que queiram
explorá-lo como fonte de renda, mas não
o fazem da maneira adequada.

Um local pode explorar várias mo-
dalidades de turismo, como o cultural, de
saúde e de recuperação da condição física,
e desportivo ao ar livre e em contato com a
natureza (incluindo o novo filão do
turismo, o Ecoturismo).

A oferta turística necessita de algumas
condições prévias como:

Montagem de um gripo de ação local
integrando todos os setores prestadores de
serviços que participarão da montagem
dos produtos turísticos (agricultores,
hoteleiros, restaurantes, animadores,
transportadores etc);

Formação técnico-profissional ade-
quada;

Aumento na oferta de leitos hoteleiros,
reformando-os e subordinando-os a uma
assistência paisagística e arquitetônica que
permita garantir produtos de qualidade;

Adaptação das acomodações para a
clientela específica. Ex.: albergues para
jovens e quartos grandes para famílias;

Realização de um projeto de marketing
para divulgação da região.

Geração de Emprego e Renda
Como pode-se observar, o turismo local

assume múltiplas formas como fonte de
emprego e atividades por:

Satisfazer a demanda por espaços
abertos para a prática de esportes e
distração cultural;

Responder ao interesse pelo patrimô-
nio natural e a cultura rural daqueles que
nasceram e vivem nas zonas urbanas;

Melhorar a infra-estrutura e serviços
por parte dos habitantes locais gerando
empregos e;

Incentivar as administrações locais e
munícipes a investirem no turismo como
forma de assegurar e manter a conser-
vação destes espaços.

É fundamental a participação dos
cidadãos, não somente como agentes
promotores da atividade turística, mas
também como beneficiários de um cres-
cimento que não pode ser unicamente
econômico, e sim cultural. Esta situação
cria um vínculo de cidadania do habitante
com a cidade.

Além da vantagem de criação de em-
pregos locais, há um aumento do bem-estar
social não só para o local, mas também para
o resto do país, por descongestionar as
zonas densamente urbanizadas e evitar o
êxodo rural e conseqüente abandono. Há
resistência em emigrar, pois as famílias
querem trabalhar nos lugares em que
tenham raízes.

Consórcios Intermunicipais
Hoje, os municípios brasileiros en-

frentam grandes dificuldades financeiras.
A realização de um projeto turístico é
dispendioso, fora os limites orçamentários
dos municípios. Qual a saída viável?

Uma das alternativas encontradas, por
vários municípios paulistas, para superar
a crise financeira e realizar projetos
comuns é a associação em Consórcios
Intermunicipais. Estes consórcios se
formariam para principalmente, realizar
as obras de infra-estrutura, necessárias à
atividade turística em seus domínios de
forma organizada.
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A EVOLUÇÃO DA PAISAGEM NO CENTRO DA
CIDADE DE JATAÍ

Luiz Carlos Pereira Borges*

Ocentro da cidade de Jataí,
como qualquer uma das
cidade do Sudoeste goiano,

apresenta, de acordo com sua origem,
traços ligados à economia pecuarística,
típica de economia das cidades goianas
nascidas no final do século passado, onde
por sua natureza, o padrão da pecuária
predomina na paisagem.

A paisagem do centro do sítio urbano
da cidade de Jataí é caracterizada, como
diria Milton Santos (1985), por resquícios
de construções do início do século, ligada
à economia de subsistência, intermediados
com as formas modernas nascidas com as
transformações da economia a partir da
década de 80, onde o Estado de Goiás,
juntamente com boa parte do Brasil
Central, sofre as influências da expansão
da fronteira agrícola.

As novas técnicas oriundas das trans-
formações do processo de produção do
Cerrado, (antes considerado estéril) como
1) a correção da acidez potencial do solo;
2) a mecanização agrícola; 3) a eletri-
ficação rural; e 4) o melhoramento
genético de algumas monoculturas como

o milho e a soja, bem como o aumento do
efetivo bovino e da bacia leiteira, propi-
ciaram o desenvolvimento da economia
do município e principalmente da área
central do sítio urbano.

Todas essas transformações no modo
de produzir no campo possibilitou um
maior volume de capital que foi aplicado,
mais acentuadamente, no centro da
cidade.

Com as contínuas transformações no
fluxo, na distribuição e armazenamento da
produção, esse montante de capital gerado,
chamado por muitos como o boom  da soja,
pôde ser transferido para o centro da
cidade, que diretamente movimenta o
comércio local, aumentando o setor ter-
ciário do município e dinamizando a área
central da cidade.

Torna-se desse modo, o centro da
cidade, uma área em que ocorrem cons-
tantemente mudanças nos padrões de
construção e de comportamentos dos
fluxos e do modo de vida das pessoas que
moram nas imediações. Com essas mu-
danças as pessoas têm de se adequar à

* Aluno do curso de
Geografia Caj/UFG.
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nova ordem do centro da cidade: um
centro dinâmico e tumultuado.

O centro da cidade -que na década de
70 era quase desprovido de estabele-
cimentos comerciais, sendo o local pre-
ferido para as casas residenciais da elite
jataiense, passa, a partir da década de 80,
a disputar espaço com os estabelecimentos
comerciais e com o aumento do fluxo de
veículos.

Cria-se com esse novo modo de pro-
duzir no município, novos setores co-
merciais, casas especializadas, novas
formas de diversões que transfere o lazer
do centro da cidade para os bairros da parte
“alta” da cidade, destruindo o lazer
noturno típico da principal avenida da
cidade de até então. Ela é desprovida de
sua tranqüilidade. O “Cine Imperador”, o
único cinema da cidade, e localizado na
avenida Goiás, é substituído por novas
formas de lazer. O footing rotineiro que
ocorria no local é substituído pelo mo-
vimento frenético dos carros e das pessoas
nas calçadas estreitas que buscam, durante
os dias úteis da semana, as sete agências
bancárias existentes na avenida.

Houve uma ruptura nos comporta-
mentos de circulação no centro da cidade,
o que era pacato e tranqüilo tornou-se
dinâmico e tumultuado. Lembrando
Henry Lefebvre em “O direito à Cidade”,
o lugar da festa é suplantado pelo lugar
da troca.

O saudosismo dos antigos moradores
vêm à tona quando indagados, como esses
perceberam as transformações na pai-
sagem do centro da cidade. O lugar de
encontro na praça, nos coretos e mesmo na
rua é substituído por novas formas de
comportamento e de relações sociais, o
centro da cidade já não é mais “um bom
lugar para se morar”, como dizia um
velho morador do local, restando aos seus

antigos moradores a procura pela parte
“alta” da cidade ou outro lugar que lhes
proporcione mais tranqüilidade

Esse mesmo saudosismo e a vontade de
uma vida melhor no centro da cidade
foram transcritos em formas de diretrizes
pelos transeuntes, trabalhadores, comer-
ciantes e moradores no centro da cidade
de forma a subsidiar e contribuir com o
planejamento municipal e proporcionar
um reavivamento do centro da cidade de
Jataí.

Recuperar as praças do centro e me-
lhorar a arborização das avenidas, ordenar
o trânsito e a iluminação pública, preservar
o patrimônio histórico e direcionar a
segurança para além das principais ave-
nidas do centro foram os pontos em que se
pôde notar uma maior preocupação por
parte dos entrevistados. Cuidar do visual
da parte central da cidade, e melhorar o
fluxo de pedestres nas calçadas foram os
outros problemas mais citados.

Ao reconhecer esses problemas e propor
alternativas para eles, a população ja-
taiense, representada aqui por esses quatro
grupos de pessoas, se inserem no contexto
de agentes que percebem e tentam trans-
formar o espaço em sua volta, atuando de
forma crítica sobre a intervenção do espaço
construído e vivido, pois segundo SAN-
TOS (1985) é a partir da sociedade que
percebemos as mudanças da organização
espacial, pois esta é definida através do
espaço e este é o resultado da produção
realizada por essa mesma sociedade.

A realidade é suplantada pelos cidadãos
que infligem em sua rotina diária, e que
atuando sobre esse espaço, contribuem
para a construção de uma cidade que, como
lembra LEFEBVRE (1991), além do valor
de troca deve reinar na cidade sobretudo o
valor de uso, a festa e a alegria de poder
morar e viver a cidade.
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AS TRANSFORMAÇÕES NA ZONA RURAL:
O BAIRRO DO RIO ABAIXO - MUNICÍPIO DE SUZANO

Walter Kudo Maejima

Suzano situa-se na sub-região leste
da Região Metropolitana de São
Paulo, a aproximadamente 38 km

da Capital. A gênese de seu núcleo urbano
está vinculada à estruturação ferroviária
que pretendia ligar a cidade de São Paulo
e o porto de Santos às áreas cafeeiras no
interior da província. A partir de 1875 a
região leste foi atravessada pela Estrada
de Ferro Central do Brasil (linha Tronco),
sendo que em 1920 a Rodovia São Paulo-
Rio aproveitou a mesma via natural.

Em 1900, os primeiros sitiantes (imi-
grantes italianos, portugueses e espa-
nhóis) começaram a instalar-se na região
norte do atual município de Suzano,
cultivando a área da várzea do rio Tietê
com hortaliças, flores e frutas para a
comercialização na capital, e utilizando a
Estrada de Ferro Central do Brasil para o
escoamento dos seus produtos. Os mesmos
foram responsáveis pela implementação de
novas espécies, técnicas de manejo e pela
transição do modo de produção das
chácaras caipiras –baseadas na venda de
excedentes- para uma produção visando a
comercialização. Cabia-lhes então, o

devido crédito por tais realizações, muitas
vezes esquecido ao se enaltecer erro-
neamente apenas a contribuição dos
nipônicos que se instalaram a posteriori
na região.

Dedicaram-se à agricultura, desenvol-
vendo-a em áreas de lodaçais trans-
formadas em jardins à custa de uma série
de cuidados e técnicas, quanto ao arranjo
do espaço e à correção da terra pela
adubação e utilização de redes de dre-
nagem e  sistemas de irrigação racionais,
criando uma paisagem agrícola de jar-
dinagem, com canteiros dispostos em
patamares de níveis ligeiramente
desiguais, traçados com um cuidado e
geometria sem igual, cultivadas com
hortifrutis como a cebolinha, a alface, o
tomate e o pêssego, comercializadas no
CEAGESP.

No início da década de 1950, iniciou-se
o loteamento de algumas glebas do bairro,
alterando a paisagem de então, eram
loteamentos populares, constituídos de
pequenas glebas, sem infra-estrutura
básica. Os moradores eram migrantes que
viviam na periferia da Capital, expulsos
pela expansão urbana e o aumento do custo
de vida na cidade, atraídos pelo baixo custo
dos lotes e pelas oportunidades de em-
prego oferecidas pelas indústrias que se
instalavam no município de Suzano e
vizinhança. Parte daquela paisagem é hoje
um mosaico de ruas de terra, pontilhados
por alguns sítios. Sufocados pelo cres-
cimento desordenado dos loteamentos, os
sítios foram para as áreas mais afastadas
do bairro.
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O espaço rural recebe cada vez mais,
influências do meio urbano. Além do
crescimento dos loteamentos, todas as
novidades presentes na cidade chegam
praticamente ao mesmo tempo no campo:
telefone, fax e computador já fazem parte
do cotidiano.

A modernização, cada vez maior do
espaço rural, se faz presente com a ter-
ceirização de algumas etapas da produção,
como o cultivo e o preparo de mudas de
hortaliças e flores,  desenvolvidos em
chácaras especializadas, diminuindo o
tempo entre o plantio, a colheita e a
comercialização. A utilização de novas
técnicas como a hidroponia, que diminuem
a utilização de defensivos agrícolas e de
mão de obra, tem ocasionado a dimi-
nuição dos custos de produção. Convém,
ressaltar o altíssimo grau de especialização
dos trabalhadores nas propriedades mais
abastadas, não mais simplesmente se
cultiva, chega-se, guardada as devidas
proporções, a uma linha de produção de
hortifrutigranjeiro, aumentando a com-
petitividade entre os produtores, desde
que estes disponham de capital inicial.

 Os agricultores se veêm obrigados a
modernizarem-se com uma velocidade
cada vez maior; aqueles que dispõem de
maior flexibilidade  tem as melhores
chances no mercado, ou então são obri-
gados a buscarem mercados específicos
que absorvam as técnicas tradicionais,
onde a alta modernização ainda não é tão
interessante, do ponto de vista econômico.

Outra questão refere-se à saída de
muitos dos jovens da comunidade para
complementarem seus estudos, e difi-
cilmente retornam para dar continuidade
às atividades desenvolvidas por seus pais,
fragmentando a cultura e tradições ali
presentes.

Em um movimento contrário à saída do
excedente de mão-de-obra do espaço rural,
observa-se a vinda de um número cada vez
maior de pessoas da cidade na busca de
um ambiente mais saudável, mais agra-
dável do que o urbano - são as pequenas
chácaras, que a princípio, eram de fim de
semana e, que cada vez mais passam a ser
a moradia definitiva das mesmas, bene-
ficiadas pela proximidade com a área
central e o distrito industrial do município
de Suzano, bem como a proximidade das
vias de acesso à Rodovia Ayrton Senna e
Rodovia Presidente Dutra.

O espaço rural vem mudando de fun-
ção, de um espaço de produção agrícola
está passando a ter uma função residencial
de alto padrão e consequentemente de
forma. As chácaras não ocupam mais de
um alqueire, os tanques de armaze-
namento de água para irrigação estão
sendo substituídas por piscinas, os tratores
e outros equipamentos agrícolas por
bicicletas e motos. Além da função resi-
dencial, o lazer tem se desenvolvido muito:
são  pesqueiros, montarias, antigas qua-
dras onde ficavam os tomateiros estão
sendo substituídas por tanques com
carpas, tilápias, bagres. Todas essas formas
e funções convivem com o caos dos
loteamentos populares, de autoconstrução
(já existentes) e aos novos loteamentos que
surgem atualmente nas áreas menos
valorizadas do bairro.

Justamente por sua proximidade com
as vias de acesso às rodovias, as indústrias
pressionam as autoridades para que
façam alterações na Lei de Zoneamento
Municipal, permitindo a sua instalação, o
que vem ocorrendo de 10 anos para cá.
Com tantas mudanças, a área rural está
em ebulição, não se sabe o que acontecerá
daqui para frente.
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CAMBURI, TRANSFORMAÇÕES EM UMA
COMUNIDADE CAIÇARA

Simone Rezende da Silva*

Caiçaras são, genericamente
falando, os habitantes do litoral
paulista. Contudo, se a análise

aprofundar-se um pouco mais, pode-se
verificar que o litoral paulista sofreu
muitas modificações nas últimas décadas
e nos dias de hoje, poucos de seus
moradores podem ser chamados real-
mente de caiçaras.

O presente estudo centraliza-se em
uma pequena porção deste litoral,
correspondente ao extremo Norte do
município de Ubatuba, na comunidade do
Bairro de Camburi. Estando esta pesquisa
de Iniciação Científica (que conta com o
apoio financeiro do CNPq), em fase inicial,
procedeu-se até o momento, um levan-
tamento do modo tradicional de vida da
comunidade e constatação das trans-
formações a que foram submetidos por
agentes externos, ambos apoiados em
leituras e inúmeras expedições de campo.

Esta comunidade viveu quase que
isolada até as décadas de 60 e 70 (do
mundo urbano-industrial, pois a comu-
nicação entre as comunidades próximas
sempre foi intensa). Agricultores-pes-
cadores, tiravam da terra e do mar quase
tudo que necessitavam, apenas alguns
produtos como sal, querosene e pano eram
trazidos dos centros próximos como

Ubatuba e Parati, onde chegava-se por
trilhas na mata ou de barco pelo mar.

Plantavam milho, feijão, cana e prin-
cipalmente diversas variedades de man-
dioca, base do provimento alimentar das
famílias. Seu sistema de cultivo consistia
em rotação de solos, refletindo a antiga
característica de terra como valor de “uso”
e não de “mercadoria”, para o morador -
o que lhe pertencia era o fruto de seu
trabalho e não o lugar onde trabalhava. E
este foi o primeiro de seus valores a sofrer
influência externa, pois em 1963, o IBRA
(Instituto Brasileiro de Reforma Agrária)
cadastrou os moradores do bairro, deli-
mitando lotes, pelos quais estes passaram
a pagar impostos, e introduzindo um
conceito antes inexistente, o de posse.

Logo depois, com a construção da BR
101, o interesse pelas terras, para fins de
uso turístico-imobiliário cresceu assus-
tadoramente. Muitos caiçaras venderam
suas terras por preços irrisórios, e na
maioria das vezes abriram novas posses
(cada vez mais no alto da encosta) ou
permaneceram nas terras como caseiros.
Na verdade, em geral, as pessoas não
entendiam por que outras queriam dar
lhes dinheiro pela terra, que era abundante
e servia a todos.
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�


Paisagens  -  Ano 2 / N. 3

Contudo, no final da década de 70, a
região onde o bairro está inserido, foi
decretada Parque Estadual da Serra do
Mar, sob a designação de Núcleo Picin-
guaba. Este fato foi importantíssimo, pois
impediu que os novos “proprietários”
pudessem construir qualquer empreen-
dimento, o que sem dúvida resguardou os
ecossistemas naturais e em parte a
população moradora. Basta comparar
esta a outras áreas, como por exemplo o
Félix, que tinha as mesmas características
tradicionais que o Camburi e que não foi
incluído no Parque; hoje este bairro é um
condomínio.

Porém, a transformação de Camburi
em Parque trouxe limitações a seus
moradores, afinal, não se pode plantar,
caçar, coletar, não se pode morar em um
parque. Estabeleceu-se portanto, uma
relação tensa entre a Instituição gover-
namental “Parque” e os moradores do
Camburi, assim como de outras co-
munidades. O que não poderia ser de
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outra forma, já que é inegável a
intervenção direta na vida dessas pessoas,
que em grande parte tiveram que deixar
hábitos sem terem sido preparadas ou
avisadas disto. Não lhes foi dada qualquer
alternativa de provimento, já que não
podiam plantar, caçar ou coletar, nem
foram indenizados para que pudessem
sair.

Juntamente com o advento do turismo,
facilitado com acesso conseguido pela BR
101, o Parque interferiu e interfere na vida
dessa comunidade, que vem sofrendo
constantes transformações, pois já não
podem ser caiçaras tradicionais, mas
também não tem acesso integral e digno a
outro modo de vida.

Fica fácil verificar que o homem
urbano-industrial, tomador de decisões já
destruiu o seu meio natural, em favor de
seu progresso, agora quer preservar, para
seu usufruto, o lugar do outro, um outro
que ele nem fez e nem faz questão de
conhecer.
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O GERENCIAMENTO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE
REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO GLOBAL:

 Experiências de ISO 14.000 nas Indústrias da Grande São Paulo

Ivone Gorete Lucena*

AGeografia pode ser considera-
da   como   uma  ciência  das
relações na medida em que ela

estuda a ligação indissociável que existe
entre a natureza e a sociedade, sendo o
homem o mediador dessa relação (so-
ciedade/natureza), pelo trabalho; assim,
o espaço geográfico produzido é criado.

Acreditamos ser a Geografia a ciência
que deve localizar-se no centro das dis-
cussões sobre a problemática ambiental,
pois talvez seja o ramo do conhecimento
que melhor relaciona aspectos físicos e
humanos numa só abordagem científica.

Consideramos pois, que um estudo geo-
gráfico dos problemas ambientais, prin-
cipalmente os causados pelo processo de
industrialização, seja um meio capaz de
conscientização da sociedade sobre a
necessidade de um melhor meio ambiente.

É necessário entender a problemática
ambiental como um fenômeno que surgiu
dentro da sociedade e não da natureza, pois
ela é um recurso que se transforma pelas
relações de trabalho. Podemos colocar
como objeto de estudo da Geografia, a
inter-relação entre sociedade/natureza
levando em conta que os fenômenos

* Orientador: Prof.
Dr. Felisberto
Cavalheiro
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resultantes desta inter-relação são de-
terminados pelas relações entre os pró-
prios homens de um dado sistema -em
nosso caso, o capitalista.

Na escolha pela Grande São Paulo
como espacialização deste fenômeno, o
Gerenciamento Ambiental surge da
própria necessidade dela se sustentar
como centro urbano. Por muito tempo,
pensar o espaço da indústria remetia-nos
a uma paisagem urbana, onde predomi-
navam as chaminés expelindo fumaça,
uma concentração de operários e um
adensamento de redes de transporte.  Esta
é uma análise da indústria em uso até a
década de 70. Atualmente, este conceito
tem se alterado, da mesma forma que as
revoluções industriais foram sucessi-
vamente fundamentadas na trans-
formação dos recursos, primeiro o carvão,
depois o ferro e o petróleo. Estamos nos
anos 90, nos confrontando com uma nova
revolução industrial, apoiada na valo-
rização dos recursos renováveis, con-
seqüentemente do meio ambiente.

Segundo REIS (1995) “Os recursos
naturais não são dados constantes, o
recurso é um fragmento do meio ambiente;
num dado momento da história os co-
nhecimentos técnicos permitem dele uma
utilização, socialmente útil”. Esta afir-
mação permite-nos uma abordagem im-
portante em que a responsabilidade
ambiental é traduzida por lucro adicional,
afetando positivamente a competitividade
da empresa.

Em decorrência desta nova visão dos

DE GROOT. As quatro
funções ambien-
tais paisagem/
ecossistema.

GUTBERLET, Jutta.
Cubatão: Desen-
volvimento, exclu-
são social e
d e g r a d a ç ã o
ambiental. São
Paulo, Fapesp,
1996.

REIS, Maurício J. L.
ISO 14.000 -
Gerenc iamento
Ambiental: um
novo desafio para
a sua competiti-
vidade. Rio de
Janeiro, Quali-
tymark, ed. 1995.

MACHADO, Paulo A.L.
Direito Ambiental
Brasileiro. São
Paulo: Revista dos
Tribunais, 1991.

recursos naturais, o presente trabalho
aborda um balanço da 1ª etapa de uma
pesquisa, ainda em andamento, que visa
a compreensão de como o discurso do
gerenciamento ambiental está sendo
incorporado na prática pelas indústrias.
Para isso foi realizada uma pesquisa com
base em questionários e entrevistas so-
licitadas a vários agentes do setor pro-
dutivo, dentre eles empresas de papel e
celulose, siderúrgicas, químicas, couro,
calçados e têxteis. Foram abordadas, entre
outras questões, se a localização da
empresa exige considerações ambientais
especiais, quais são os principais impactos
causados por ela sobre o meio ambiente e
qual o volume de investimentos nesta área.

A globalização da questão ambiental
vem gerando novas situações para as
empresas como por exemplo, o apa-
recimento de barreiras ambientais para a
exportação. Neste sentido, o Geren-
ciamento Ambiental traduz-se como um
conjunto de rotinas e procedimentos que
permite a uma empresa administrar
adequadamente as relações entre suas
atividades e o meio ambiente. É um
processo que objetiva, dentre suas várias
atribuições, identificar as ações mais
adequadas ao atendimento das imposições
legais aplicáveis às várias fases dos
processos, desde a produção até o descarte
final (gerenciamento dos resíduos), pas-
sando pela comercialização, além de
manter os procedimentos preventivos que
contemplem os aspectos e efeitos am-
bientais da atividade humana.
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A DESCONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL EM SÃO
PAULO:

POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS1

Regina Helena Tunes*

Acidade de São Paulo, em
virtude de seu hegemônico
desenvolvimento urbano e

econômico, apresentou uma intensa
atividade industrial, sobretudo a partir das
últimas décadas do século passado. A
intensificação desse processo, principal-
mente a partir dos anos 50, acabou
acarretando vários problemas estruturais
e sociais na cidade. A população foi a
maior atingida, sofrendo com problemas
gerados graças ao intenso fluxo mi-

gratório interno que para lá deslocou-se
visando melhoria de vida na cidade mais
desenvolvida do país. Problemas como a
falta de infra-estrutura que atendesse a
esse contigente populacional e deterio-
ração urbana gerada pela poluição e
degradação ambiental que a concentracão
industrial trouxe para a cidade.

O governo brasileiro ao invés de
investir na melhoria da infra-estrutura
urbana da cidade de São Paulo, fugiu do
problema adotando medidas mais simples

1 Artigo com base no
trabalho apresentado
em Geografia das
Indústrias (2º sem./
1997). Autores: Regina
Helena Tunes e Marco
Antonio Mitidiero Jr.

* Graduanda em
Geografia/USP.
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e, em grande parte, discutíveis: adotou a
política de incentivo à desconcentração
industrial. Porém, em sua maioria, as
medidas tomadas tanto no âmbito federal
como estadual, não foram diretamente
visando o sucesso desse projeto, mas
buscando outros interesses nacionais,
como exemplo, a intensificação da in-
tegração econômica do país transfor-
mando o Nordeste num mercado consu-
midor para as indústrias do Sudeste; e a
melhoria da infra-estrutura das cidades
de médio porte do interior paulista
objetivando atender às exigências de
serviços urbanos que as indústrias inter-
nacionais faziam para instalar-se no local.

Mesmo assim, algumas medidas des-
tacam-se no âmbito federal, sobretudo o
II PND (Plano Nacional de Desenvol-
vimento). Neste, o governo incentivou a
desconcentração industrial da RMSP em
dois eixos principais: um para as regiões
periféricas do país Centro-Oeste e
Nordeste; e outro para o interior paulista.
As principais medidas tomadas pelo
governo foram os investimentos em infra-
estrutra urbana das cidades médias do
interior paulista; a abertura de rodovias
interligando as regiões do país e a
execução de grandes projetos agroin-
dústrias e minerais na periferia do país,
destaque para o Projeto Carajás no Pará
e Pró-Álcool no interior paulista e nor-
destino. Foram também adotadas, nesse
período, várias medidas de restrição do
uso do solo urbano na Grande São Paulo,
como a Lei de Proteção aos Mananciais e
Zoneamento Industrial, disciplinando a
localização industrial em zonas, bus-
cando o menor impacto ambiental. Além
disso, foram cortadas quaisquer políticas
de incentivo fiscal à instalação de

indústrias no município de São Paulo, bem
como intensificada a fiscalização sobre elas
(NEGRI, 1996).

Já no âmbito estadual, poucos foram os
incentivos, dada a desconcentração das
indústrias. Algumas medidas destacam-se
como o Plano de Interiorização do Desen-
volvimento do Governo Laudo Natel
(1971/1975) que procurou conhecer os
principais eixos de penetração industrial,
definidos ao longo das rodovias que fazem
a interligação metrópole-interior; e os
programas de desenvolvimento implan-
tados por Egydio Martins (1975/1978)
como o Programa de Cidades Médias, o
qual transferia recursos financeiros
estaduais para as prefeituras municipais
investirem em infra-estrutura urbana
(NEGRI, 1988).

Na verdade, os principais incentivos ao
processo de desconcentração vieram dos
próprios municípios paulistas. Estes,
mesmo sem condições financeiras e
estruturais para isso, doaram terrenos
para as indústrias instalarem-se, conce-
deram incentivos fiscais, investiram na
melhoria da infra-estrutura urbana etc. O
problema é que essas concessões às
indústrias causaram grande endivi-
damento do município em virtude da
queda de arrecadação dos impostos, além
da transferência dos problemas gerados
na metrópole com a concentração indus-
trial: poluição, degradação ambiental,
deterioração da malha viária urbana etc.
Estima-se que foram criados mais de 100
distritos industrias dos quais quase metade
continuam vazios.

Apesar das tentativas governamentais
de promover o processo de descon-
centração industrial, NEGRI (1996)
discute que esse processo foi engendrado
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pelo próprio interesse das indústrias de
instalarem-se em locais que oferecessem
condições mais favoráveis à produção,
fugindo assim das conseqüências ne-
gativas que a “deseconomia de aglome-
ração” da RMSP causaria. Mesmo porque,
boa parte das medidas restritivas ao uso
do solo urbano e à instalação de mais
indústrias na RMSP, só foram deliberadas

RMSP e interior 1959 1970 1975 1980 1985

1. RMSP 73,8 74,7 69,4 62,9 56,6

1.1 Capital 54,8 48,1 44 34,8 29,8

1.2 RMSP, exceto capital 19 26,6 25,4 28,1 26,8

2. Interior 26,2 25,3 30,6 37,1 43,4

TOTAL DO ESTADO 100 100 100 100 100

FONTE: FIBGE - Censos Industriais de 1959, 1970, 1975, 1980 e 1985.

Modificações Espaciais da Indústria de Transformação do Estado de São Paulo: 1959/1985
Valores em percentagem do VTI

quando já se encontrava em quase
completa deterioração o ambiente urbano.

A realidade da distribuição industrial
no estado de São Paulo, pode ser ana-
lisada a partir da tabela abaixo, onde
comprova-se o grande crescimento do
interior paulista, consolidando-se como a
segunda maior economia do país:

Percebe-se portanto, que a RMSP está
gradativamente perdendo sua hegemonia
industrial, apesar de ainda ser a maior
concentradora de indústrias (56,6% do
VTI do Estado de São Paulo). Porém, se
esse processo continuar, em alguns anos,
teremos o interior paulista como o grande
absorvedor das indústrias nacionais. O que
vem sendo discutido mais recentemente é
a nova função da metrópole paulista, o
que SANTOS (1994) chama de “metrópole

técnico-científico-informacional”, ou seja,
a concentração na metrópole de
atividades ligadas à prestação de serviços,
como a rede de bancos, comunicações,
universidades, instituições financeiras etc.
Essas facilidades geram um movimento
diferenciado dentro da própria indústria:
enquanto o setor produtivo da indústria
migra para o interior, o setor gerencial
devido a todos esses serviços oferecidos
permanece na metrópole.
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A FLEXIBILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO
TRABALHO NA GENERAL MOTORS:

Implicações espaciais e sociais dos procedimentos flexíveis adotados

Gilberto Cunha Franca*

A chamada flexibilização da
produção e das relações de
trabalho, tem sido objeto de

debate sobretudo entre empresários,
trabalhadores e pesquisadores. Este artigo
se propõe a discutir alguns elementos
desta flexibilização através do estudo da
im-plantação, na General Motors de São
José dos Campos, do suprimento global
de peças (global sourcing) e de alguns pro-
cedimentos flexíveis nas relações de
trabalho, sobretudo algumas de suas
implicações espaciais e sociais.

Apesar de não ser objetivo deste texto
referir-se à totalidade da flexibilização,
faremos um breve comentário dos seus
aspectos mais relevantes. Como indicou
David Harvey em seu livro Condição Pós-
Moderna, esta nova fase denominada por

acumulação flexível, “é marcada por um
confronto direto com a rigidez do for-
dismo”, e tem na sua base a flexibilidade
dos processos de trabalho, dos mercados,
dos produtos e dos direitos trabalhistas.
(HARVEY, 1994, p. 140).

Estas transformações surgiram no final
da década de 60 a partir da combinação
entre as inovações tecnológicas e o modelo
flexível de gestão da produção — em
particular o toyotismo1 . Segundo Coriat,
sociólogo francês que se dedicou ao estudo
da Toyota, “o sistema Toyota, ou o oh-
nismo, constitui um conjunto de ino-
vações na organização cuja importância é
compatível ao que na sua época foram as
inovações na organização ocasionadas pelo
taylorismo e pelo fordismo” (CORIAT,
1994, p. 13). O Toyotismo traz um conjunto

* Orientadora: Profª
Drª Sandra Lencioni.

1 Sobre o toyotismo,
Ohnismo ou modelo
japonês, ler CORIAT,
Benjamin, Pensar al
revés: trabajo y
organización en la
empresa japonesa.

2 Sobre a crítica ao
modelo Japonês ler
ANTUNES, Ricardo,
Adeus ao trabalho?
Ensaio sobre as
metamorfoses e
centralização do
mundo do trabalho.
Pág. 28.

3 Fonte: pesquisa de
Emprego/salário médio
- subseção do Dieese
de São José dos
Campos.
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de inovações técnicas e organizacionais,
em particular o kan-ban, o just in time e o
CCQ (Centro de Controle de Qualidade).

Ainda que sejam evidentes as inovações
técnicas e organizacionais, Harvey nos
alerta para o perigo de se exagerar o
significado da flexibilidade, que pode nos
deixar cegos para a força que o sistema
fordista ainda tem. Contudo, considera
igualmente perigoso fingir que nada
mudou quando estas inovações “olham a
maioria dos trabalhadores de frente”
(HARVEY, 1992, p. 178-179).

A GMB – General Motors do Brasil -,
após um momento de estagnação frente às
renovações da produção japonesa de
veículos (sobretudo da Toyota), iniciou
uma profunda reestruturação na produção
interna, implantado um conjunto de
procedimentos denominado por produção
enxuta. O sistema global de suprimento de
peças (global sourcing) é um dos mais
significativos destes procedimentos. Este
sistema consiste numa rede de forne-
cedoras espacializadas mundialmente,
permitindo à GMB se utilizar dos menores
preços, dos melhores serviços e qualidades
do mercado mundial.

Um primeiro aspecto da implantação do
global sourcing corresponde à um maior
grau de relacionamento entre as mon-
tadoras e as fornecedoras, estabelecido em
função da crescente externalização da
produção.

Um estudo comparativo realizado por
Clarck e Fujimoto, em 1991, mostrou que
os “produtores enxutos japoneses de-
senvolvem apenas 30% das autopeças
utilizadas deixando esta atribuição para os
fornecedores de autopeças. Na Europa, no
início da década de 1980, as montadoras
desenvolviam 54% das autopeças uti-
lizadas e, nos EUA as montadoras desen-
volviam 81% das autopeças montadas nos

seus produtos” (WEISS,1996, p.50).
Um segundo aspecto importante do

global sourcing diz respeito a formação de
um sistema de fornecimento hierarqui-
zado: existem os produtores de primeiro
vínculo, que fornecem diretamente às
montadoras; existem os de segundo
vínculo, que fornecem peças aos de pri-
meiro vínculo, e assim por diante. Este
sistema hierarquizado implica, do ponto
de vista espacial, na formação de aglo-
merados industriais. Estes aglomerados
criam melhores condições para a apli-
cabilidade do just-in-time e do kan-ban,
diminuindo os riscos na entrega de peças.

Um terceiro aspecto do global sourcing,
corresponde à tendência de mundialização
do fornecimento de peças, isto é, a forma-
ção de uma rede mundial de fornecedores.
Este terceiro aspecto estabelece um am-
biente de competitividade internacional
entre os diversos fornecedores para ofe-
recer os menores preços e atender as
exigências de qualidade e pontualidade na
distribuição das peças.

As implicações espaciais e sociais do
suprimento global está no fato da GMB se
utilizar, através desta rede mundial de
fornecedores, da desigualdade do valor da
força de trabalho, das especificidades
tecnológicas, dos incentivos fiscais e
alfandegários, próprios de cada país ou
região.

O modelo de produção enxuta inclui
como aspecto fundamental para sua
realização, também a flexibilização das
relações trabalhistas. Segundo ANTUNES,
1994: “Outro ponto essencial do toyotismo
é que, para a efetiva flexibilização do
aparato produtivo, é também imprescin-
dível a flexibilização dos trabalhadores” 2 .

Como conseqüência da flexibilidade das
relações de trabalho, os sindicatos, que
antes conquistaram “importante poder
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político, sobre questões como benefícios da
seguridade social, salário mínimo e outras
facetas da política social”, vêem profundas
mudanças nas relações trabalhistas como
a “redução do emprego regular em favor
do crescente uso do trabalho em tempo
parcial, temporário ou subcontratado”
(HARVEY, 1994, p. 128).

Dentre os diversos procedimentos deste
modelo enxuto, os principais adotados
pela GMB foi a terceirização, o trabalho
multifuncional e a diminuição dos tra-
balhadores efetivos. De 13.274 funcio-
nários em 1987 passou-se para 10.696
funcionários, em 19963 , concomitante à um
crescente número de trabalhadores terceiri-
zados. De uma porcentagem baixíssima de
trabalhadores terceirizados, na década de
1980, a GMB passou a ter quase 30% em
1997. Segundo Vivaldo Araújo, diretor do
Sindicato dos Metalúrgicos, “estes fun-
cionários ganham, em média, 20% a menos
que ganhavam os funcionários da própria
empresa (...). É difícil ter o número exato
dos trabalhadores terceirizados, pois a
empresa procura não dizer a quantidade,
mas certamente está próximo de 4.500
funcionários” (entrevista, 29 de outubro
1997).

Outro procedimento importante a-
dotado pela GMB é o trabalho multifun-
cional. Com a multifuncionalidade há uma
diminuição do número de funções e uma
tendência de desespecialização, isto
porque o trabalhador passa a realizar num
mesmo tempo funções de produção,
reparação e controle de qualidade.

Na GMB os Centros de Controle de
Qualidade e os times de produção, junta-
mente com outros métodos de controle de
qualidade, tem sido uma tática constante
de cooptação dos trabalhadores. Através
destes métodos, a GMB introduz o discurso
da “co-participação” dos trabalhadores nos

destinos da empresa, o que tem implicado
numa tentativa de eliminação da orga-
nização autônoma dos trabalhadores e o
enfraquecimento do movimento sindical.

Como efeito todas estas mudanças nas
relações de produção e de trabalho, a GMB.
passou da produção de 8,78 veículos por
trabalhador em 1987, para 20,24 em 1996,
no mesmo período em que reduzia a
participação da folha de pagamento no
faturamento bruto de 3,04 % para 2,26 %
(gráfico 1).

Consideramos que a implantação do
suprimento global, na GMB, significou
uma maior possibilidade desta empresa de
se utilizar, através de uma rede mundial
de fornecedoras, da desigualdade do valor
da força de trabalho, dos níveis desiguais
de desenvolvimento tecnológico, dos
incentivos fiscais e alfandegários, especí-
ficos de cada país ou região.

No caso da implantação dos procedi-
mentos flexíveis de trabalho ocorreu uma
diminuição dos funcionários efetivos,
concomitante ao aumento da terceirização.
Foi implantado o trabalho multifuncional,
os CCQs e os times de produção, com o
objetivo de envolver e responsabilizar os
trabalhadores pela qualidade da produção,
introduzindo o discurso da “co-par-
ticipação” dos trabalhadores na organi-
zação da empresa.

Desta forma, podemos inferir que do
ponto de vista do capital, a implantação
da rede mundial de fornecimento de peças
e de procedimentos flexíveis de trabalho
significou, para a GMB, um aumento da
produção de veículos e do faturamento
bruto por trabalhador. No entanto, sig-
nificou para os trabalhadores uma perda
considerável na participação do fatura-
mento da empresa e uma precarização das
condições trabalhistas sobretudo dos
trabalhadores terceirizados.
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O MODELO INDUSTRIAL JAPONÊS

Marlene Marta Alves

O caminho teórico percorrido, ao
se estudar as interrelações da
sociedade e da economia japo-

nesa a partir de suas particularidades, nos
leva a crer que o processo de formação
industrial do Japão surgiu como uma
forma de analisar alguns elementos
específicos que compõem a estrutura
espacial decorrente. Com isso, pode-se
trazer a discussão para a Geografia na
medida em que as relações com as forças
produtivas e as estruturas estão mediadas
pelo espaço construído pelas transfor-
mações destas relações.

Buscamos as raízes e os fundamentos
históricos desse processo, a forma de
inserção do Japão no mundo ocidental, e a
reação interna em relação às mudanças que
ocorriam e ocorrem externamente, por
meio de uma análise do ponto de vista
geográfico.

Compreendemos a atual situação da
indústria japonesa como o resultado da
tentativa de sua adaptação à crise do
petróleo. O Japão foi o país do centro do
sistema que melhor se adaptou a esta crise;
ele se empenhou em melhorar desde os
métodos de projetos dos produtos ao
controle da produção como também a
gestão dos recursos humanos, provocados
pela alta no preço do petróleo entre 1973 e
1979.

O Japão tem como especificidade o fato
de não ter sido conquistado por potências
européias ou pelos Estados Unidos durante

o século XIX, graças a um planejamento
estratégico e à ação de uma política
nacionalista. O estabelecimento do capi-
talismo japonês foi marcado pelo
“caminho prussiano” - a forte presença
do Estado através do controle absoluto
sobre as forças produtivas.

As técnicas japonesas de produção
apresentam na atualidade, altos índices de
produtividade, no qual destaca-se o
toyotismo, mostrando ser o sistema mais
refinado e mais completo. Mas as ino-
vações introduzidas nos últimos anos no
sistema japonês de administrar a produção,
não se resume ao sistema manual Kan-Ban
da Toyota, mas também, o sistema compu-
tadorizado Syncro-MRP da Yamaha. O
resultado foi a introdução de uma fa-
bricação flexível, ou seja, uma fábrica
possui a capacidade de mudar a produção
de um produto para outro em um tempo
muito pequeno.

O toyotismo, segundo Coriat (1994), é o
resultado de condições sociais que tem por
pano de fundo, a relação do estado de
forças entre classes e a composição do
sindicalismo japonês. O método Toyota é
a combinação de dois princípios: a pro-
dução “just in time” e o método Kan-Ban.
Estes sistemas estão relacionados com o
estoque, em virtude de sua importância na
administração de uma empresa capitalista
(juros sobre o capital empatado e despesas
de manutenção física).

O método Kan-Ban se traduz na exe-
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cução de princípios de desespecialização
não somente do trabalho operário, mas
também da empresa. Esta desespecia-
lização é traduzida em quatro domínios:
a) polivalência e pluriespecialização dos
operadores; b) reintrodução nas funções
dos operadores diretos de tarefas ou
funções de diagnóstico, reparo e ma-
nutenção; c) reintrodução das tarefas de
controle de qualidade nos próprios postos
de trabalho de fabricação; d) reagregação
das tarefas de programação às tarefas de
fabricação.

A intensificação do trabalho implantou-
se a partir da linearização da produção e
concepção de organização em torno de
postos polivalentes, da organização do
trabalho e de gestão da produção por meio
do avanço da desespecialização dos
profissionais, e da transformação dos
operários em trabalhadores multifun-
cionais.

Esse processo nem sempre ocorre de
forma pacífica, pois há enfrentamentos por
parte dos operários. Ao substituir o “tempo
alocado” e o ”tempo imposto” ao princípio
do “tempo partilhado”, a produção torna-
se possível no momento em que os tra-
balhadores alteram a dinâmica de fun-
cionamento. Mas quem paga o preço é o
trabalhador temporário, que através de
contrato, só permanece no posto de
trabalho enquanto for necessário aumentar
a produção.

Os sistemas de relações industriais
possuem três traços principais:

1. o “emprego vitalício”;
2. o “salário por antigüidade”;
3. “sindicalismo de empresa”- cuja

característica essencial é ser mais coope-
rativo do que conflitivo (embora os con-
flitos e as greves, desde a década de 70,
estejam longe de desaparecer).

O sistema de trabalho japonês começa
a ser questionado principalmente pelas
pessoas de elevado conhecimento técnico.
Eles estão assinando contratos por tempo
determinado, com altos salários pre-
estabelecidos, embora a maioria dos
trabalhadores desejam manter o sistema
atual.

Destaca-se também como característica
marcante do sistema de emprego nas
empresas japonesas, a existência de um
mercado interno, em que há regras explí-
citas e formalizadas para o preenchimento
das vagas nos postos de trabalho. Podemos
também relacionar a prática dos mercados
internos como uma recompensa, aliada ao
salário por antigüidade, ao conceito de
autoativação e “just in time”, na origem de
um “círculo virtuoso” na medida em que
este reflete ganhos de produtividade.

Na empresa japonesa, a aquisição do
saber-fazer apresenta a particularidade de
se prolongar muito além da simples
formação inicial oferecida pelo aparelho
escolar, e a empresa consagra-lhe imensos
recursos. O mais importante e o mais
praticado consiste numa contínua for-
mação no local de trabalho, revezando
operários em seus postos e a formação
“fora da oficina”.

A economia é marcada pela relação
entre a grande e a pequena empresa. O
sistema de subcontratação de empresas
não é uma característica particular do
Japão, mas esta relação entre as empresas
envolvidas demonstra uma eficiência
superior em comparação a outros países,
em que esse sistema é adotado. Os traços
principais dessa relação de subcontratação
são: a) é uma relação de longo prazo cuja
duração é determinada pelo ciclo de vida
dos produtos - embora seja também
característica dessa relação, a permanência
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do fornecedor, mesmo depois da retirada
do mercado de um determinado produto;
b) é institucionalizada e hierarquizada -
uma classificação que consiste em distin-
guir fornecedores e subcontratadas com
“status” diferenciados; c) é contratualizada
- todas as etapas do processo de con-
tratação e execução de tarefas são mi-
nuciosamente explicitadas em contrato; d)
enfim, é uma relação que fornece e “in-
ternaliza” a inovação, a partilha de be-
nefícios e de riscos - as relações entre as
empresas japonesas são dinâmicas, embora
marcadas pelo rigor de contratos, de forma
alguma este fator irá determinar uma
rigidez no que se refere às inovações no
processo de produção.

Essas particularidades da economia
japonesa refletem uma necessidade: novas
tecnologias para enfrentar suas limitações
em termos de recursos naturais, mesmo
que para alguns autores liberais, a van-
tagem comparativa criada pelo homem
substituirá a vantagem comparativa criada
pela natureza;  as vantagens competitivas

no futuro são determinadas por inovações
tecnológicas nos processos de produção e
não em novos produtos. Os dirigentes
japoneses preferem manter as pesquisas
nessa área.

No campo da política externa, o Japão
necessita de paz para continuar mantendo
sua economia estável e internamente
assumir novos contratos. A moderna
sociedade japonesa é um establishment, na
medida em que sempre assegurou que a
máquina estatal funcionasse com o ob-
jetivo de promover o bem estar de toda a
sociedade segundo seus conceitos - muito
diferente das oligarquias que visam
somente seus interesses imediatos.

A grande particularidade do Japão é que
no processo de industrialização ocorreram
situações e personagens comuns às do
Brasil (a forte presença do Estado, a relativa
rapidez, os setores escolhidos para o
desenvolvimento). O diferencial foi e
continua sendo o papel das elites, o projeto
de desenvolvimento nacional, e princi-
palmente os planos para o futuro.
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A COMUNICAÇÃO SINDICAL E A
TERRITORIALIDADE DAS CONTRADIÇÕES DO

TRABALHO
Marcelo Dornelis Carvalhal*

Acomunicação sindical, enquan-
to referencial teórico
que busca explicitar os meca-

nismos de inter-relação entre receptor e
emissor de informações, no caso
vinculadas aos sindicatos, situa-se no
campo mais amplo das relações entre o
dirigente sindical e os trabalhadores da
base. Os liames definidores desta relação
explicitam-se na verificação da imprensa
sindical enquanto processo interativo ou
mera transmissora de mensagens.

Discutir portanto, a comunicação
sindical implica buscar o entendimento da
forma como os trabalhadores se vêem
enquanto trabalhadores, cuja expressão
direta é o seu modelo de organização para
o enfrentamento do embate contra o
capital.

As características próprias destes
modelos organizativos permitem vis-
lumbrar quais os pressupostos ideológicos
que permeiam as ações dos dirigentes
sindicais, já que uma comunicação
dialógica prevê uma relação interativa
entre o sindicato responsável pelas
informações e os sujeitos receptores destas
informações, que desta forma tornam-se
mais sujeitos do que receptores.

A comunicação sindical hegemo-
nicamente praticada hoje, no entanto,
tende a privilegiar a interlocução destes
atores num plano que não conforma
igualdade, já que existe também no interior

do trabalho organizado, a separação entre
aqueles que “pensam” o movimento
sindical (dirigentes e líderes de expressão)
e aqueles aos quais são destinadas as
informações e opiniões: os trabalhadores
da base.

Neste sentido, a atuação dos dirigentes
sindicais ganha contornos muito próximos
da atuação de concepção burguesa da
divisão do trabalho (quem pensa e quem
recebe ou realiza), já que espelha tanto no
âmbito organizativo como no ideológico,
a forma própria da sociedade burguesa.
Basta ver como muitos dirigentes sindicais
“apropriam-se” da máquina sindical e nela
encastelam-se, muitas vezes parecendo que
é “seu” sindicato.

Pensando esta diferencialidade dos
atores diretamente envolvidos no plano da
organização da contra-hegemonia bur-
guesa, é possível vislumbrarmos o inter-
câmbio entre trabalhadores e sindicatos
que conformam interesses diversos (daí a
existência de oposições sindicais), ou
convergência de ações. Se estas atitudes
refletem a diversidade existente no plano
das idéias, sem dúvida também estão
relacionadas à diversidade material entre
os trabalhadores e, o distanciamento entre
o dirigente sindical e o trabalhador na
base pode tornar-se tão grande como entre
o trabalho e o capital, dificultando a
identificação entre movimento sindical e
movimento operário.
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A imprensa sindical como elemento
integrante do conjunto maior da
comunicação sindical, é um eficaz
mecanismo de identificação da atitude do
dirigente em relação à sua base de
trabalhadores, já que o conteúdo expresso
nela identifica o nível de articulação
ideológica do sindicalista, com os
propósitos de emancipação operária; e a
forma que assume esta imprensa é
reveladora do interesse em manter
intercâmbio com os trabalhadores
representados pelo sindicato.

Procurando entender este movimento
como elemento integrante da contradição
maior da sociedade, expressa no embate
capital x trabalho, em que as partes
imbricam-se num movimento dinâmico
entre os atores componentes de cada qual
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e as partes entre si, leva-se em conta que a
hegemonia sobre os processos cons-
titutivos da sociedade de classes pertence
ao capital. Ou seja, é na relação trabalho-
trabalho que muitas vezes está refe-
renciado o papel hegemônico exercido
pela burguesia, ao investir sobre o
proletariado com suas concepções de
organização social.

A expressão territorial desta dinâmica
define-se na própria territorialidade do
embate capital X trabalho, pois trata-se de
uma dinâmica reveladora do instrumental
teórico e a disposição de luta da classe
trabalhadora, ora se aproximando do
operariado e da busca pela superação de
sua submissão, ora acomodando-se na luta
imediata e, portanto, conformando-se à
ordem estabelecida, ao status quo.
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A IMPORTÂNCIA DA MINERAÇÃO NA
GENEALOGIA DO ESPAÇO PAULISTA

José Elmano de Medeiros Pinheiro*

Logo nas primeiras décadas do
século XVI, as plagas paulistanas
eram percorridas por gente cujas

qualidades e ímpeto, tão bem traçados por
Sérgio Buarque de Holanda em seu
“Raízes do Brasil”, iriam se tornar
conhecidas e temidas nas mais longínquas
paragens do território brasileiro. O ouro,
tornado base monetária internacional em
1445, teria sido o elemento propulsor
destes “espíritos irrequietos”, que pri-
mavam pela recompensa imediata de seus
esforços. Assim, mesmo antes da fundação
de São Paulo, representantes do povo
ibérico e alguns até de outras partes da
Europa, deflagraram expedições para o
sul em busca do ouro e da prata, e em
pouco tempo começaram a entrar nos
sertões ocidentais próximos, além Serra do
Mar. Dois anos antes de nascer o Colégio
dos Jesuítas chega a Portugal notícias de
descoberta de riquezas minerais na região
paulista.

Estas afirmações vêm contradizer
aquelas que aprendemos e está cristalizada
na historiografia nacional, ou seja, a de que
o ouro foi descoberto somente no final do
século XVII e da inexistência de riquezas
minerais no território paulista, que teria se
mantido como núcleo regional, graças à
caça ao índio, suas lavouras e à sua
privilegiada posição estratégica.

Decerto que estes fatores agiram com
igual ou maior importância no pioneirismo
da “Vila de São Paulo”, a “boca do sertão”;
mas estes movimentos parecem não ex-
plicar por si só a precoce permanência de
colonos, “fidalgos” e jesuítas neste ponto
do planalto. Algumas referências histó-
ricas encontradas, aliadas a evidências
geológicas e arqueológicas apresentadas
em pesquisas recentes, faz-nos crer que
existe uma lacuna de monta na história
dos bandeirantes.

Em 12 de julho de 1552, D. Pero
Fernandes Sardinha, o primeiro bispo do

1 Anais da Bibl. Nac.,
I, fasc. I, 75.
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3 Publicado em 1931
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Primário Elementar,
em seu 14o.capítulo
referente ao período
de 1521 a 1578,
“Esplendor da
Renascença”.
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Brasil, envia carta a D. João III noticiando
haver-se achado ouro em grande cópia no
sul (MAGALHÃES, 1978). Tal registro é
confirmado na quadrimensal de maio a
setembro de 15541  do ainda irmão José de
Anchieta. O ciclo de ouro de lavagem no
bandeirismo, iniciado em 1526 com a
incursão de Aleixo Garcia ao Peru saindo
de São Vicente, foi responsável pelo
descobrimento do ouro de aluvião em
vários rios e ribeirões no território de São
Paulo constituindo-se em considerável
atividade mineira que se estendeu por mais
de dois séculos.

Os primeiros registros legados estão
ainda encobertos de lendas, pois confun-
diam-se com os relatos das incursões de
europeus em busca das minas de ouro e
prata no Peru. As informações dadas por
Pero Lopes, constatadas no seu diário de
navegação, a Martim Afonso de Sousa
quando aportou em Cananéia em 12 de
agosto de 1531, teria provocado a segunda
expedição oficial lusitana na hinterland
brasileira, segundo Basílio de Magalhães.
As “copiosas minas metálicas em ponto
não muito distante do litoral” pareciam
haver impressionado Martim Afonso: “o
dito Francisco Chaves se obrigava que em
dez meses tornara ao dito porto com 400
escravos carregados de prata e ouro...”.

Capistrano de Abreu, discorrendo a
respeito do grande êxodo da vila de São
Paulo no último quartel do século XVII,
comenta que “para mobilizar todas essas
forças bastou o descobrimento do ouro,
ouro corrido, é verdade, como se con-
seguira já em tantos córregos e rios, mas
com abundância de que só em terras de
língua inglesa se encontrou o equivalente
em nossos dias...”.

O comentário foi feito no início do
século XX pelo grande historiador ABREU
(1963), a respeito do ouro de Minas Gerais.

Mas poderíamos fazer o mesmo com as
devidas alterações em relação ao êxodo,
constatado em meados do século XVI, da
baixada litorânea para o planalto do
Piratininga?

As cartas de D. Pero Fernandes, em
1552, as dos Padres Manoel da Nóbrega e
Anchieta, no período de 1553 e 1554, citam
descobertas na região do Jaraguá, Pirapora
do Bom Jesus, Sorocaba e Guarulhos,
aproximadamente meio século antes da
criação do Regimento das Terras Mineiras
do Estado do Brasil, em 1603, pela coroa
lusitana. Estes fatos “ocultos” convidam-
nos a, no mínimo, reconsiderar alguns
aspectos históricos sobre a fundação de São
Paulo, o bandeirismo, o povoamento e a
expansão geográfica nesta parte do ter-
ritório brasileiro.

Mas, colocando polêmicas históricas à
parte, podemos ter a certeza que a caça aos
índios –que faziam o trabalho pesado nas
minas- deu-se concomitantemente à pro-
cura de riquezas minerais, visto que este
era o objetivo principal previsto pelas
“Ordenações Manuelinas’’, que regulavam
as atividades de mineração nas possessões
coloniais e que, se o ouro de Minas Gerais
foi descoberto pelos bandeirantes paulistas
é porque eram eles, sobretudo, os mais
capacitados tecnicamente na extração
mineral do subsolo brasileiro, detinham o
“saber fazer” acumulado por mais de um
século de mineração no próprio espaço
paulista. Como ressalta JULIANI (1995), as
controvérsias de diversos autores -
ESCHWEGE (1833), DERBY (1889),
SAINT-HILAIRE (1819,1851)- a respeito da
data da primeira descoberta de ouro no
Brasil, não existem quando se trata de
afirmar que nos primeiros anos do século
XVII a atividade mineira em São Paulo
estava muito bem estabelecida e constituía-
se numa importante atividade econômica.
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Outro registro importante data de 1562
numa carta de Braz Cubas, na qual anun-
ciava-se a descoberta de ouro, “tão bom
como o da Mina (África)”, a 30 léguas de
Santos, mandando amostras para o rei.
Seriam estas minas, as de Guarulhos e
Jaraguá, conforme constatadas nos sítios
arqueológicos existentes nestes locais?

Uma carta de sesmaria de 1638 (Arquivo
do Estado de São Paulo, 1921, em MAFFEI
& NOGUEIRA, 1966) fala de terras con-
cedidas à Geraldo Sardinha, próximas ao
rio Maquirebu, ou Baquirivu, onde hoje
encontram-se as “lagoas velhas do
Geraldo”. Aliás, os “Sardinhas” aparecem
muitas vezes ligados a estas atividades,
como Afonso Sardinha, o velho, que
“faleceu em seu estabelecimento de mine-
ração no Jaraguá, perto do de Santa Fé...”
e, de seu filho homônimo, o moço, que
com Clemente Álvares, seu sócio, desco-
briu em 1589, minas de prata e de ferro
em Araçoiaba (Sorocaba) “e, em 1597, as
minas de ouro no Jaraguá, Vuturuna e
Jaguamimbaba...”. Este último teria cons-
truído fundições de ferro em Sorocaba e
possuía fazenda junto “ao rio Jurubatuba,
hoje Pinheiros” (RODRIGUES, 1956).

Diversos autores citam o ouro de São
Paulo em seus trabalhos. Um estudo mais
aprofundado do assunto levantaria muitos
pontos ainda encobertos. Mombeig, em “O
estudo geográfico das cidades”2 , diz que
no tempo em que São Paulo limitava-se
ao triângulo central, “os transeuntes –até
os primeiros anos do século XIX– eram
compensados, depois de fortes chuvas,
pelo aparecimento de partículas de ouro
nos interstícios” nas pedras do calça-
mento.

O ilustre geógrafo certamente retirou
esta passagem dos trabalhos de MAWE
(1812) que visitou as minas ainda em

funcionamento em 1808, prenunciando a
decadência e inviabilidade econômica das
mesmas. ESCHWEGE (1833) teria visitado
as minas, em 1818, e verificado que
estavam paralisadas.

As lavras de maganino foram
paralisadas em 1812, devido ao desa-
bamento que vitimou vários escravos, e
Joaquim Calbot tentou extrair ouro do
“botado dos antigos”, restos materiais de
lavras anteriores tendo prejuízo, em 1859.

Não cabe neste pequeno artigo apro-
fundar ou esmiuçar o que parece ser
pouco verossímel. Contudo, deixamos
abertas as linhas de pesquisas que nos
revelam mais sobre este capítulo da
história paulista e brasileira. Sobre a lacuna
na história da formação de São Paulo
pouco pode-se dizer. Mas, sabe-se que os
mineradores mantinham suas atividades
em sigilo, eram comerciantes e diversifica-
vam suas atividades, negociavam de
marmelada a índios escravizados.

Estranha-se que um livro didático da
História de Portugal, de autoria de Manuel
de Melo3 , aparece a afirmação de que os
portugueses teriam descoberto no Brasil
“as primeiras minas de ouro...”

Que este tema pode ser trabalhado com
muito mais aprofundamento pelos histo-
riadores, não restam dúvidas. Porém, a
ciência geográfica, que tem entre outras
virtudes, a qualidade de reunir sob sua
batuta, conhecimentos científicos hete-
rogêneos, serve também para reconstituir
“paisagens” remotas que fizeram parte, e
em muito determinaram e influenciaram
nossa formação sócio-econômica e ter-
ritorial, e que, certamente, deixaram
vestígios que as transformações radicais
empreendidas pela riqueza do café,
indústria, urbanização e pela modernida-
de, não conseguiram apagar da história.

MAWE, J. Travels in the
interior of Brazil,
particulary in the
gold and diamond
districts in that
country, by autho-
rity of the prince
regent of Portugal
including a voy-
age to the rio de La
Plata and histo-
rical sketch of the
revolution of Bue-
nos Aires. London
Longman.1812.

RODRIGUES, Edith
P o r c h a t .
Informações his-
tóricas sobre São
Paulo no século
de sua fundação.
Livraria Martins
Editora, São Pau-
lo, 1956.
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ARQUEOLOGIA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
TEÓRICO-METODOLÓGICAS

André Luiz Andrade Pinto

A arqueologia, compreendida
como uma ciência social, tem
a preocupação de reconstituir

o passado através da análise da cultura
material, que inclue os artefatos e os
ecofatos. Com o auxílio das ciências afins,
procura respostas satisfatórias à inter-
pretação dos fatos, compreendendo e
identificando a existência destes através
de métodos e técnicas próprias.

O enfoque dado por cada especi-
ficidade vai se basear na percepção do
todo, enquanto abordagens que se com-
pletam ao tratar da mesma realidade ou
do mesmo contexto arqueológico.

 A contextualização arqueológica destes
vestígios dar-se-á mediante sua analise e
classificação temporal, formando um
conjunto de diferentes informações que
permite o estudo da distribuição espacial
dos grupos, bem como o aproveitamento
do território.

Para que estas informações estejam
inseridas dentro de um contexto ambiental
(clima, vegetação, fauna, disponibilidade

de água etc.), é preciso que também sejam
examinados os restos indiretamente liga-
dos ao homem, mas que revelem as
condições ambientais existentes na época.

Através deste arcabouço de infor-
mações, a Geografia e a Geologia con-
tribuem com a Arqueologia, criando uma
nova interface a Geoarqueologia.

O interesse desta ciência está preso à
forma do passado, representado pela
descrição e classificação das evidências
arqueológicas, formando um sistema
integrado entre as ações humanas e a
natureza. Com isto, o sentido da palavra
ecologia em arqueologia, segundo Moberg
(1981), deve ser entendido como de inves-
tigação, nas zonas de contato entre a
arqueologia e as ciências naturais, cujo
objetivo é conhecer as relações reciprocas
do homem, da fauna e da flora, no quadro
geral de sua distribuição espacial.

Com o conhecimento dos recursos
naturais disponíveis e a estrutura social
existente, podemos compreender o funci-
onamento da economia desta comunidade.

BIBLIOGRAFIA

CHILDE, V.G. - Intro-
dução à Arqueo-
logia, Publicações
Europa-América,
1977.

MOBERG, C.A. - Intro-
dução à Arqueo-
logi, Edições 70,
Lisboa Portugal,
1981.

MORAIS, J.L. de - A
Utilização dos aflo-
ramentos Litoló-
gicos pelo Ho-
mem Pré-Histó-
rico Brasileiro:
Análise do Trata-
mento da Matéria-
Prima, Tese de
D o u t o r a d o ,
FFLCH -USP, São
Paulo, 1980.

PROUS, A. - Arqueo-
logia Brasileira.
Ed. UnB, Brasília -
DF, 1992.

RIBEIRO, D. - O Pro-
cesso Civilizatório,
Ed. Civilização
Brasileira, Rio de
Janeiro, 1975.

S C ATA M A C C H I A ,
M.C.M. - Análise
de Captação de
Recursos da área
do Sítio  Minera-
ção, Iguape. Re-
vista do Museu de
Arqueologia e
Etnologia n.01, p.
55-69, São Paulo,
1991.



��

Paisagens  -  Ano 2 / N. 3

As investigações sobre a paleo-economia
devem-se fundamentar sobre os estudos
de caráter ecológico e sociológico.

A importância destes fatores está ligada
a reconstituição dos acontecimentos
passados, pois a recuperação de provas nos
remete ao questionamento sobre o pro-
gnóstico do passado.

Os dados arqueológicos, segundo
Childe (1977), são considerados do-
cumentos históricos por direito próprio e
não meras abonações de textos escritos. O
arqueólogo preocupa-se em reconstituir o
processo pelo qual se criou o mundo em
que vivemos, sendo que os dados ar-
queológicos são constituídos por todas as
alterações no mundo material, resultantes
da ação antrópica.

O conjunto de restos materiais da ação
humana constitui os chamados teste-
munhos arqueológicos. Estes dados ar-
queológicos expressam os sentimentos e
finalidades do homem.

Os resultados mais correntes da ação do
homem são considerados artefatos, que são
os dados arqueológicos muito simples,
como coisas feitas ou desfeitas delibe-
radamente pelo homem.

Os artefatos móveis, como utensílios,
armas, vasos, ossos, objetos de sílex etc,
podem ser chamados de restos; os artefatos
não móveis, demasiadamente pesados,
volumosos e ligados à terra, como canais,
minas, fosso etc, são designados mo-
numentos ou estruturas.

Para que um objeto possua um sig-
nificado decifrável é preciso que o mesmo
tenha sido encontrado dentro de um
contexto. Um utensílio isolado de pedra só
terá significado se estiver estreitamente
relacionado com outros utensílios en-

contrados, pelo qual se qualifiquem
tecnicamente ou esteja de acordo com um
tipo já definido.

O testemunho arqueológico é cons-
tituído por tipos encontrados em as-
sociações significativas. A referida as-
sociação se verifica quando os artefatos
estão ligados à mesma época, são con-
temporâneos; mas a interpretação dos
dados só é feita depois que o arqueólogo
classificar os mesmos, podendo assim
enquadrá-los em seu contexto histórico.

No decorrer da história arqueológica
nos deparamos com várias inovações
tecnológicas, as quais foram difundidas em
sociedades com um menor grau de desen-
volvimento cultural, em seus estágios
iniciais. Assim, as inovações que surgiam
localmente seriam mais eficazmente
difundidas reforçando o aspecto de uni-
formidade.

Certas transformações prodigiosas no
equipamento da ação humana sobre a
natureza correspondem a alterações qua-
litativas em todo o modo de ser. Emprega-
se, então, o conceito de revolução tec-
nológica (RIBEIRO, 1975), sendo que cada
revolução tecnológica pode corresponder
a um ou mais processos civilizatórios,
gerando modificações na vida material e
sociocultural. (RIBEIRO, 1975)

As sucessivas revoluções tecnológicas
não nos permitem explicar a totalidade do
processo evolutivo, sem apelo ao conceito
complementar do processo civilizatório,
porque não é a invenção original ou
reiterada de uma inovação que gera
conseqüências, mas sua proteção sobre
diversos contextos socioculturais e a sua
aplicação a diversos setores produtivos.
(op. cit.)
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