APRESENTAÇÃO
O Program a de Pós- Graduação em Geografia da Universidade
Federal de Pernam buco com pleta 30 anos de ex istência. Teve início em
1976 com a instalação do curso de Mestrado, pelo em inente Professor
Manoel Corrêa de Andrade, e tem se solidificado com a im plem entação
do Doutorado, sob a Coordenação do Professor Doutor Alcindo José de
Sá, em 2004. Atualm ente o program a conta com 218 dissertações
defendidas, a atuação de 16 Professores Doutores, cerca de 70 alunos
m atriculados, 5 grupos de pesquisas credenciados; prestando um
serviço de form ação de recursos hum anos de alto nível que vai m uito
além dos limites da própria região.
Os eix os tem áticos do program a encontram- se sintonizados com
estudos de análise regional e regionalização, m as têm se caracterizado
por um a atitude receptiva às inovações teóricas e tecnológicas na
ciência geográfica, com o dem onstra o diversificado escopo tem ático
desta coletânea. O Program a vem se destacando pelo incentivo a um a
postura científica crítica, e pelo desenvolvimento de abordagens m ulti e
interdisciplinares refletidas na consolidação do crescim ento da sua
produção científica e acadêm ica, a ex em plo das 24 dissertações
defendidas em 2006, abrangendo tem áticas referentes aos fenôm enos
regionais urbanos, agrários, físicos e ambientais.
A presente publicação, com o um m arco modesto dos 30 anos de
produção científica desta pós- graduação, busca oferecer um a visão
ampla, ao público de diversas áreas, acerca da investigação geográfica
construída sobre as preocupações m ais substantivas dos nossos alunos
e professores. Abordam os tem áticas tão diversas quanto o pensar o
pensamento regional no Brasil e no mundo sob a égide da globalização,
as recentes transform ações econôm icas, políticas, culturais e suas
reverberações

territoriais;

a

evolução

do

pensamento

regional

concom itante às suas aplicabilidades; os novos instrum entos teóricos e
m etodológicos voltados à investigação do m eio físico- natural, a gestão
e o manejo do território, entre outros.

Os Organizadores

CAPÍTULO 1

REGIONALIZAÇÃO BRASILEIRA, CULTURA, IDENTIDADE: ALGUMAS
REFLEXÕES

Alcindo José de Sá

1. Identidade Geográfica: uma procura
Num a assertiva provocante

pelo m enos para nós geógrafos

Baum an (2006, p.100) diz que um a insólita aventura aconteceu com o
espaço rum o à globalização: ele perdeu sua im portância, m as ganhou
significação . Ou seja, m esm o deix ando de ser essencial, necessário, de
apreço às forças hegem ônicas produtivas e especulativas do capital
dom inante, o espaço (e suas coisas) passa a significar m ais; dizer m ais.
Ou m elhor, por não ser valorizado na sua plenitude no m undo das
trocas, pelo escorregadio e líquido m undo da econom ia software
globalizada,

o

espaço

banal,

geográfico,

adquire,

ascende

em

significância justam ente porque abarca outros valores, pois com o as
instituições cam biantes da econom ia dim inuem

a ex periência de

pertencer a algum a lugar especial...os com prom issos das pessoas com
os

lugares

geográficos

com o

nações,

cidades

e

localidades,

aum entam ...O sentido de lugar se baseia na necessidade de pertencer
não a um a ´ sociedade´ em abstrato, m as a algum lugar em particular;
satisfazendo essa necessidade, as pessoas desenvolvem o com prom isso
e a lealdade . Com o a sociedade se torna um dado cada vez m ais
abstrato nos lugares geográficos, os m esm os a convida a um ex ercício
constante de resgate de uma razão histórica/concreta.
Entenderm os, portanto, essa razão, significa dissecá- la nas suas
entranhas; nas suas sobreposições tem porais que infiltram o território,
m inando ou solidificando

tem pos

tradutores de culturas m ais ou

m enos consistentes; cultura, no dizer de Sennet (2006, p13) com
sentido m ais antropológico que artístico, ou seja, com valores práticos
capazes

de m anter as pessoas unidas no m om ento em que as

instituições em que vivem se fragmentam . Se, com o nos assinala
Bachelard, espaço é tem po com prim ido, com o processo veloz de
globalização, Harvey destaca que há uma agressiva com pressão
espaço/ tem poral, ou seja, o espaço não m ais com unga, não mais
com prim e o tem po, e sim é esmagado, aniquilado pela força da
tem poralidade cultural do relógio ultra técnico- científico inform acional
do m undo, com lastro na sociedade dos consum idores em rede. Este
tem po traduz um a cultura produtiva/ produtivista e consum ista pautada
em valores ex traterritoriais , na qual o espaço e tudo que o m olda
com o técnica, ciência, sím bolos, signos, norm as jurídicas e políticas
devem ser tão fugazes quanto às inform ações que transitam pelos seus
diversos meios comunicacionais.
Diferentem ente, porém , do que essa nova cultura ideológica
propaga, a vivência consum ista do espaço é apenas para os seres
incluídos na sociedade global e não a realidade do todo geográfico, pois
nesta transitam tam bém os ex cluídos que se firm am em sociedades e se
fix am atentos em lugares particulares em busca de satisfação de
necessidades básicas que dem andam pertencim ento, com prom isso e
lealdade. Com o nos alerta Baum an (2005, p.46), no presente estágio
planetário, ´ o problem a do capitalism o´ , a disfunção m ais gritante e
potencialmente ex plosiva da econom ia capitalista, está m udando da
ex ploração para a ex clusão. É essa ex clusão, m ais do que a ex ploração
apontada por Marx um século e m eio atrás, que hoje está na base dos
casos m ais evidentes de polarização social, de aprofundam ento da
desigualdade e de aumento

do

volum e de pobreza, m iséria e

hum ilhação . Portanto, abaix o de um a escala identitária/ geográfica
global dos incluídos, podem os situar as escalas nacionais, regionais,
locais dem asiadamente afinados não a um a sociedade em abstrato, m as
concretamente atenta às suas potencialidades totais.
E é por isso que Sennet (2006, p.13- 14) advoga que, neste
contex to histórico de condições sociais instáveis e fragm entárias , a
cultura do novo capitalismo m olda hom ens e mulheres na espreita de
três grandes desafios: um diz respeito ao tem po, ou seja, os indivíduos
são obrigados a cuidar das relações de curto prazo e de si m esm os, ao
m esm o tem po que precisam m igrar de um em prego para outro, de um
lugar para outro.

Quanto as instituições já não proporcionam um

contex to de longo prazo, o indivíduo pode ser obrigado a im provisar a

narrativa de sua própria vida, e mesmo a ser virar sem um sentim ento
constante de si m esm o . Outro desafia refere- se ao talento, pois à
m edida que vão m udando as ex igências da realidade , por conta do
desenvolvim ento técnico- científico- inform acional, os indivíduos são
forçados a se reciclarem , descobrir novas capacitações. O terceiro
desafio atrela- se à cultura da renúncia, perm itindo que o passado fique
para trás , pois com o ninguém tem um em prego garantido em qualquer
organização ,

precisa- se

desenvolver

um

traço

de

caráter,

um a

personalidade disposta a descartar- se das ex periências já vivenciadas .
Essa é a cultura global.
Na busca de significação das potencialidades do espaço, no
m undo da ideologia da valorização do consum o de m assa fluido e da
insignificância de valores hum anos,

cabe indagarm os:

o

que é

identidade, ou com unidade em um prism a geográfico? Qual o sentido
dessas categorias societais em abstrato nas estratégias de m anipulação
territorial com vistas à edificação de um a geografia verdadeiram ente
hum ana? Ancorando- m e em Baum an (2005, pp.82- 85), a identidade é
um a idéia inescapavelmente am bígua, uma faca de dois gum es. Pode
ser um grito de guerra de indivíduos ou das com unidades que desejam
ser por estes im aginadas. Num m om ento o gum e da identidade é
utilizado contra as pressões coletivas por indivíduos que se ressentem,
da conform idade e se apegam a suas próprias crenças...A identidade
sejam os claros sobre isso

é um ´ conceito altam ente contestado´ .

Sem pre que se ouvir essa palavra, pode- se estar certo de que está
havendo um a batalha. O cam po de batalha é o lar natural da
identidade...A identidade é um a luta sim ultânea contra a dissolução e a
fragmentação; um a intenção de devorar e ao m esm o tempo um a recusa
resoluta a ser

devorado...as batalhas por

identidade ´ realm ente

travadas e as práticas identitárias realm ente ex ecutadas´ não chegam
nem perto da pureza das teorias e plataform as políticas declaradas. São,
e não podem deix ar de ser, m isturas das dem andas ´ liberais´ pela
liberdade de auto- definição e auto- afirm ação, por um lado, e dos
apelos ´ com unitários´ a uma ´ totalidade m aior do que a som a das
partes´ , bem com o à prioridade sobre os im pulsos destrutivos de cada
um a das partes, por outro...Creio que diferentes significados associados
ao uso do term o ´ identidade´ contribuem para m inar as bases do
pensam ento universalista. As batalhas de identidade não podem realizar

a sua tarefa de identificação sem dividir tanto quanto, ou m ais do que,
unir. Suas intenções includentes se m isturam com (ou m elhor, são
com plem entadas por) suas intenções de segregar, isentar e ex cluir . Já
para Frisch in Baum an (2005,p.45), identidade é

a rejeição daquilo que

os outros desejam que você seja .
Nesta dialética agregar/ segregar, incluir

e ex cluir, m irar

a

universalidade social através de apelos com unitários em busca de um a
totalidade m aior

que som a de suas partes,

ao

m esm o

tem po

incentivando a auto- definição e auto- afirm ação de pessoas em seus
grupos, im bui- se a razão histórica do capitalism o reinante, no qual o
tem po cronológico passa a ter um a história e cultura espacialm ente
definidas; um espaço significativo de absorção tem poral em que se
fix am densidades técnicas/ produtivas não m ais atreladas ao calendário
cósm ico ,

m as a velocidade da razão

instrum ental,

do

relógio

m aquínico, m onitorada pela m ão invisível do abstrato m ercado , no
concreto dos fix os e dos flux os geográficos/ m ercantis dos espaços de
produção, circulação, distribuição e consum o. Um espaço com base
num a nova divisão territorial e social do trabalho, inclusivo de um a
ex tensão geográfica mais abrangente no que tange à valorização nos
seus usos e nas suas trocas (o planeta terra), dentro de um universo
(uno e diverso terreno) esquadrinhado em diferenciais de recursos
físicos, técnicos, políticos, culturais, ou seja, espaços identitários em
que as suas com unidades m unidas dos citados diferenciais, passam a
rejeitar ou assimilar o que os outros desejam o que elas sejam.
2. Identidade e Espaço: prenúncios
Lembra- nos Phillippe Robert (in Baum an, 2005,pp.24- 26) que
durante a m aior parte da história das sociedades hum anas, as relações
sociais têm

mantido

firm em ente concentradas nos dom ínios da

proximidade . Viajar de Rom a a Turim no Século XVIII dem orava tanto
quanto no período do Império Romano. Para grande número de pessoas,
a sociedade traduzida com o a m aior totalidade da coabitação hum ana
era igual

à vizinhança adjacente ;

seus mem bros conheciam - se

m utuam ente, tecendo redes de fam iliaridade do berço ao túm ulo e o
lugar de cada pessoa era evidente dem ais para ser avaliado, que dirá
negociado ; ou seja, nos lugares geográficos dos Estados pré- modernos

as identidades eram tecidas pelo nascim ento, costum es tradicionais,
autoridades im utáveis, rotinas pré- estabelecidas, adesões inequívocas,
fidelidade ex clusiva, verdades inquestionáveis (e assim surgiam poucas
oportunidades para que surgisse a questão do ´ quem eu sou?´ ). Já no
período Moderno as identidades são gestadas pelas classes e as
m esmas

se

tornaram

desem penhar .

Para

tarefas

tanto

que

foram

desintegração e redução do

poder

os

indivíduos

necessárias
aglutinador

tinham

um a

de

paulatina

das vizinhanças,

com plem entadas [por que não dizer, geograficam ente, lastreadas] pela
revolução

dos transportes para lim par

nascim ento da identidade

a área,

possibilitando

o

com o problem a e, acim a de tudo, com o

tarefa . (ver hom ens e engrenagens SÁBATO). Ainda para Bauman, a
identidade só poderia ingressar no cotidiano das pessoas com o um a
tarefa

um a tarefa ainda não realizada, incom pleta, um estím ulo, um

dever e um ím peto à ação . E o incipiente Estado m oderno com peliu a
que todas as pessoas cum prissem esse dever
soberania territorial. Gestada e

no interior de sua

nascida com o ficção, a identidade

precisava de m uita coerção e convencim ento para se consolidar e se
concretizar num a realidade (m ais corretam ente: na única realidade
imaginável)

e a história do nascim ento e da m aturação do Estado

moderno foi perm eada por am bos .
Neste prism a,

a natividade do nascim ento , das culturas pré-

m odernas, com o verdade inquestionável e distante de ser m ote de
barganha por

alteridade,

passa a ser

instrum ento

principal

m aquinaria do nascente Estado m oderno, com vistas a legitim ar

na
a

ex igência de subordinação incondicional de seus indivíduos . Na
dependência m útua do Estado e da nação,

o Estado buscava a

obediência de seus indivíduos assum indo o papel de agente portador
do futuro da nação e fiador da sua continuidade. Já um a nação sem
Estado estaria fadada a ser insegura sobre o seu passado, incerta sobre
o seu presente e duvidosa sobre o seu futuro , e assim destinada a um a
ex istência

precária .

Não fosse o poder do Estado de definir,

classificar, segregar, separar e selecionar, o agregado de tradições,
dialetos, leis consuetudinárias, e m odos de vida locais, dificilm ente seria
rem odelado em algo com o os requisitos de unidade e coesão da
com unidade nacional. Se o estado era a concretização do futuro da
nação, era tam bém um a condição necessária para haver um a nação

proclamada

em voz alta, confiante e de m odo eficaz

um destino

com partilhado. A regra cuius régio, eius natio (quem governa decide a
nacionalidade) é de mão dupla . A identidade nacional tem com o
objetivo o direito m onopolista de traçar a fronteira entre o ´ nós´ e o
´ eles´

e, na carência desse m onopólio, os estados sem pre tentaram a

inconteste posição de suprem as cortes com vistas a passar sentenças
vinculantes e sem apelação sobre as reivindicações de identidades
litigantes . A referida identidade, só toleraria outras identidades se as
m esmas não colidissem com a

irrestrita prioridade da lealdade

nacional . Pertencer com o indivíduo a um Estado era o único papel
aceito pelas autoridades para ser confirm ado nas carteiras de identidade
e nos passaportes. Outros papéis identitários m enores eram cooptados
a buscar o endosso- seguido- de- proteção dos órgãos autorizados pelo
Estado ,

confirm ando

indiretamente

a

suprem acia

da

identidade

nacional, pois a ele cabia em itir decretos, diplom as e certificados
endossados pelo Estado im perial ou republicano. Este cenário, com o já
vislum brado, está m udando radicalm ente no Brasil e no m undo, pois o
Estado- nação e sua identidade, está poroso à investida de outras
identidades .
3. Identidade versos Identidades: dilemas da m odernidade geográfica
Ortega y Gasset, com sua consistente visão premonitória, falando
a respeito da necessidade de um a Europa unida, na prim eira metade do
Século XX, advogava ser o Estado nacional um a escala em constante
feitura, podendo, no caso europeu, ser am pliada, através da fusão de
Estados com histórias e culturas com uns, apesar das diversidades
étnicas. Aos europeus cabia à construção de um a identidade territorial
significativa da m aior

totalidade da coabitação

hum ana igual

à

vizinhança adjacente, já que em todas elas havia, em m aior ou m enor
intensidade, nas suas razões históricas profundas, ideais de democracia
e liberdade.

Ora, corroborando esse destino histórico m anifesto , a

Europa vem se unificando neste início de novo m ilênio, para alguns, sob
o peso m aior da política, enquanto para outros um evento engendrado
pelas forças da econom ia global. Independentem ente, porém , das
correntes unificadoras, presenciamos, no fazer cotidiano do território da
União Européia, a constante dialética agregar/ segregar, incluir/ ex cluir,

isto é, a busca de um ideal de solidificação de um a universalidade social
através de apelos com unitários com base num a totalidade maior que a
som a de suas partes, mas que, infelizm ente, não tem passado, em
grande m edida, de um a totalidade com o som atório de partes desiguais,
criadora de um a universalidade pautada em conflitos com unitários,
agora não apenas entre com unidades de estados- nação , m as tam bém
entre com unidades identitárias intra, dentro dos próprios Estadosnação.
É neste contex to que podem os entender melhor a identidade
européia

e outras, já que as batalhas por identidade

realm ente

travadas e as práticas identitárias realm ente ex ecutadas não chegam
nem perto da pureza das teorias e plataform as políticas declaradas. São,
e não podem deix ar de ser, m isturas das dem andas liberais pela
liberdade de auto- afirm ação, por um lado, e dos apelos com unitários a
um a totalidade m aior que a som a das partes . Por isso, ao m esm o
tem po que as plataformas políticas da União Européia são declaradas
em prol de um território unificado econom icam ente, politicam ente e
culturalm ente, as batalhas por identidade realm ente travadas e as
práticas identitárias realm ente ex ecutadas têm se fix ado, em certa
m edida, em x enofobism os e separatism os, nas quais parece aflorar
princípios m edievais de pertencimento aos lugares com base em
nascim ento,

costum es,

tradições,

adesões

inequívocas,

fidelidade

ex clusiva, etc., com o diferencial de que, agora, todos esses lugares,
lastreados num desenvolvim ento desigual e com binado, arvora- se no
direito de bradar, em voz alta, perante os outros: eu sou m elhor e m ais
forte porque sou m ais rico. Eu sou m elhor e m ais forte porque o sangue
de nossa raça é m ais puro e nossos costum es e tradições são
culturalm ente m ais evoluídos . Nesse cadinho não é incom um o
acirram ento de conflitos de nacionalidades no coração da União
européia, a ex emplo do vivenciado entre catalãs e espanhóis, escoceses
e ingleses, italianos do norte e do sul, etc., além do ódio e furor por
imigrantes de outros países, muitos deles ex- colônias.
4. Identidade e Regionalização no Brasil: conflitos pós- modernos
Ressalve- se, porém , que as guerras identitárias estão aflorando
em todos os quadrantes do m undo, inclusive no Brasil, país sem m uito

histórico

nesses

confrontos.

Em

recente

viagem

pelo

interior

pernam bucano, nos deparam os com um a paisagem singular: num
território dem arcado pela FUNAI, no m unicípio de Tacaratu, para
usufruto da com unidade indígena Pancararu, visualizamos um a placa
com os seguintes dizeres:

área de reserva, proibida a entrada de

estranhos . Eis um dos nossos dilem as: quem é ou poderia ser esse
estranho? O estrangeiro? o nativo brasileiro não- índio, a ex em plo do
branco, ou negro? o índio não- Pancararu? Crem os que este é um ponto
m uito im portante à discussão sobre identidade no Brasil e seu
rebatim ento territorial, aspecto a ser som ado aos veios nativistas de
colonos m igrantes europeus no Sul do país e o aflorar de preconceitos
localistas e regionalistas, inclusive fomentados com grande virulência na
última cam panha eleitoral, quando do realce dos grotões de atraso e
m iséria com o base de sustentáculo para políticos iletrados que guiam
o Brasil dos

sábios

estabelecidos, em especial no Centro- Sul. São

pontos im portantes na m edida que nos leva à indagação: a quem
interessa, no presente estágio histórico brasileiro, esse despertar de
m últiplas identidades? Essa ex igência de com unidades territoriais
rejeitarem aquilo que outros desejam que elas sejam ? Porque o veneno
da discórdia separatista parece já nos contam inar com m ais profusão?
Com o hipótese levantam os as prom essas não cum pridas pelo Estado e
pela nação brasileiros e o processo voraz da globalização.
Um pequeno olhar em qualquer paisagem do espaço rural/ urbano
brasileiro nos dá um desalentador cenário de ex clusão e segregação e,
no m esmo, o valor de uma sociedade preconceituosa e discricionária
desde os seus prim órdios. Segundo a nossa prim eira Constituição
outorgada por D. Pedro I em 1824, eram considerados cidadãos todos
os hom ens livres nascidos no Brasil ou naturalizados e tam bém os
portugueses que tivesses aderido à causa da Independência . Nela eram
ex cluídos os escravos da cidadania e vetava aos libertos, m esm o que
preenchessem as ex igências de renda m ínim a . Também estavam fora
os indígenas (Nossa História, A Construção do Brasil, 2006, pp.46- 47).
Ou seja, nossa identidade nacional se forjou (por que não dizer, se forja)
sobre o preceito de incluir brancos nativos , m estiços de brancos com
outras raças e portugueses aderentes à causa do nascente Estadonação, m as misturada, ou m elhor, complem entada por intenções de
segregar, isentar e ex cluir negros e índios. Essa identidade ficcional é

gestada por um a oligarquia fortem ente arraigada no território e um
Incipiente Estado burocrático, isto é, por classes sociais que com eçam a
ditar

tarefas que os indivíduos tinham

que desempenhar

brasileiros, porém sem pertencerem a um a

verdadeira

com o

nação de

brasileiros. Ou m elhor, na dependência m útua do Estado e da nação
nascentes, o em ergente Estado brasileiro buscou a obediência de seus
indivíduos (não foram poucas as lutas travadas entre o poder central o
os localism os no Im pério, na Regência e na República) , assum indo o
papel de agente portador do futuro da nação e fiador da sua
continuidade. Mas esse projeto de m odernidade já se inicia de form a
distorcida, pois apesar da conclam ação do Estado em prol de um a
sociedade

com o a m aior totalidade da coabitação hum ana igual à

vizinhança adjacente , o m esm o não quis (e não quer) conhecer ou
m esm o reconhecer a natividade do nascim ento de todas as pessoas em
um plano de igualdade com o patam ar inicial à edificação de um Estadonação verdadeiram ente Moderno, isto é cidadão. Doravante o Brasil tem
se estruturado com o um Estado no qual a sua nação im bui- se de
insegurança sobre o seu passado, de incertezas sobre o seu presente e
duvidosa sobre o seu futuro.
Essa m arca, vale ressaltar, não se atavia a um a sociedade em
abstrato, porém se territorializa com toda dureza. Diferentem ente da
ascensão dos estados nacionais europeus, no Brasil não se fez
necessária a dissolução do poder aglutinador das vizinhanças (a
ex ceção, claro, dos nativos indígenas), pois a colonização portuguesa
pautada, em especial, no latifúndio, já era por si dispersora de poderes
localistas. Esse poder da elite de júri é reforçado no Brasil Im pério e
Republicano, através da construção de um sistem a territorial de objetos
pautado

na

grande

propriedade

agrícola,

na

concentração

industrial/financeira capitalista e na especulação urbana. Esse, sim, foi o
nosso grande poder aglutinador. Aos relegados do nosso projeto de
m odernidade sem pre inacabado, pequeníssim os territórios quilom bos
para os fugidios descendentes de negros; nesgas de terras às intrusas
tribos de índios constituídas de nativos relativam ente incapazes , com o
eram denominados os originários dessas etnias; aos pobres urbanos das
capitais, fiapos de espaços em alagados, m orros, favelas e conjuntos
habitacionais

mesquinhos

e

insalubres.

Aos

pobres

rurais,

pequeníssim as propriedades privadas ou não, subm etidas a relações

semi- capitalistas.

Em

sum a,

um

esquadrinhamento

territorial

m onitorado pelo Estado, tam bém dentro de um contex to dialético
pautado

no

agregar/ segregar,

incluir

e

ex cluir,

m irando

um a

universalidade, um a totalidade social m aior que a som a de suas partes,
porém com um diferencial em relação ao contex to europeu: ao invés de
um incentivo, uma imposição; uma imposição à auto- definição e à autoafirmação de pessoas em seus grupos como naturalmente predestinadas
a

serem

cidadãs

de

segunda

categoria.

oligárquica/ industrial/ financeira, no Brasil, se im põe,

A

elite

devorando

a

perspectiva de criação de um a identidade, de um espírito de nação
segura sobre o seu passado, certa sobre o seu presente e convicta sobre
o seu futuro. E resolutamente faz isso com receio de ser devorada por
um território m uito além do que a som a de suas partes, ou seja, uno e
diverso, porém denso em econom ia, história, política e cultura, enfim ,
em cidadania.
Nesta incerteza se estabelece, no Brasil, um poder de Estado e
poderes paralelos que definem ,

classificam ,

segregam ,

separam ,

selecionam agregados de tradições, dialetos, leis consuetudinárias e
m odos

de

vida

locais,

estabelecim ento de

rem odelando

territórios

com

vistas

ao

unidades e coesão da com unidade nacional .

Distritos são transform ados em m unicípios, territórios em Estados e
regiões são delim itadas, reservas indígenas são traçadas, assim com o
espaços de proteção am biental. Todos esses recortes são, hoje,
definidos

e

classificados

(Sul,

Sudeste,

centro

Oeste,

centrais,

periféricos, industrializados, agrícolas, sem i- árido, de proteção, etc) no
âmbito de estratégias desenvolvimentistas na alçada de um

frágil

Estado planejador, investidor e regulador; de um capitalism o nacional
globalizado

que fom enta a guerra fiscal/ localista para os seus

investim entos; e modos de vida locais, com o pequenas unidades de
coesão social, que m odelam territórios em basados em tradições, a
ex em plo de velhas e novas oligarquias que dem andam a criação de
novas m unicipalidades, ou m esm o novos Estados (a divisão do Estado
de Goiás em Goiás e Tocantins é um bom ex emplo), com o forma de se
m anterem no poder. Ao m esm o tem po, através da mobilização de
consciências nativistas, seja por aparelhos ideológicos do Estado, de
ONGS,

ou

pressões

institucionais

ex ternas,

grupos

indígenas,

quilom bolas, têm reivindicado e, em certa m edida, conseguido a

delim itação dos seus territórios, assim com o a delim itação de áreas de
preservação ambiental.
Em sum a, são sobreposições de escalas porosas à investida da
unidade da identidade nacional no seu sentido m ais am plo, com o a
busca de um a natividade cultural/ territorial calcada em signos e
sím bolos nacionais de pertencim ento a um a grande fam ília m estiça,
fadada a ser grande e desigual, isto é, sem incertezas e dúvidas sobre o
seu futuro. Todavia, tam bém porosas às conseqüências nefastas de um
Estado- nação irrealizado e duvidoso, incapaz de integrar as suas
pessoas num plano m ínim o de eqüidade econôm ica, fato acirrado pela
globalização. São delim itações estabelecidas, no contex to de um a
dialética pós- m oderna , entre superestrutura jurídico/ político/ cultural
versos

infra- estrutura

econôm ico/ territorial,

na

qual

essa

base,

intencionalm ente desorganizada, porém poderosa, pelas emergentes
forças do capitalism o nacional/ internacional, vem acirrando processos
de segregação e ex clusão de pessoas que, de forma organizada ou não,
de

m aneira

consciente

ou

não,

são

forçadas

a

se

agregarem

espacialm ente nas com unidades pequenas dos guetos tribais , m uitos
deles sob a égide do Estado, criando artificialm ente um clim a de
pertencim ento, um sentim ento de vizinhança m esquinho. Ou seja, o
m esm o Estado que

integra

nacionalm ente as forças do mercado

neoliberais ex cludentes, através de um sistem a de objetos em rede e de
um sistema de ações norm ativas calcadas na flex ibilização do trabalho,
contem pla

grupos

ainda

m ais

ex cluídos

com

fatias

territoriais

autônom as com vistas a m inim izar conflitos, com o falso discurso do
respeito à alteridade. Só que, em nosso ver, esses eventos acirram ainda
m ais o conflito, m as sem apontar um

destino m anifesto sobre um a

possível construção geográfica cidadã. A propósito, o filósofo Julian
Baggini (uol,10/ 032007) alerta: O novo conflito é entre universalism o
liberal e um com unitarism o que afirm a a necessidade das culturas de
m anter seus próprios valores e tradições. Será este últim o apenas um
freio temporário do primeiro, ou o sonho universalista m orrerá? . Já para
Philip Obbitt, autor de política, nação contra m ercado. Partidos políticos
da nação- Estado viam a lei com o m eio de alcançar seus objetivos
m orais. Partidos do m ercado- Estado tentam m ax im izar as escolhas dos
cidadãos, seja desregulam entando indústrias ou a reprodução das
m ulheres, sem assum ir nada no sentido de concordar com objetivos

comuns. Entre outras conseqüências, essa nova ordem constitucional vai
gerar um a nova form a de terrorism o . E para Robert Cooper, m em bro do
governo na EU,

a história, disse Hegel, é a noção crescente de

liberdade. No Século 19, a liberdade veio com o Estado de Direito e o
Estado. Nesse século, a liberdade virá da lei internacional, m as não há
estado Internacional. A grande questão é com o organizar este m undo
no qual a política e a identidade são nacionais, m as só conseguim os
sobreviver e prosperar se agirm os internacionalm ente. Tudo bem falar
de ´ com unidade internacional´ , mas quem é, e com o pode funcionar? .
Infelizm ente,
espaço

considerando

brasileiro,

as

manifestações

presenciam os

um

sócio- territoriais

afloram ento

no

com unitarista

instrum entalizado pelas firm as nacionais e globais que freia, mais do
que fom enta, valores universais sedim entados na dem ocracia, na
eqüidade social e respeito a valores e tradições em princípios toleráveis.
Vivenciam os a ascensão de um m ercado- Estado que não assum e um
sentido social de concórdia com objetivos com uns, pois tanto o
m ercado quanto o Estado firm am acordos tácitos, com vistas à isenção
de com prom issos além da pura

m ax im ização das escolhas dos

cidadãos , ou seja, isenção de com prom issos com os cidadãos sem
escolha neste contex to de m undo globalizado de m últiplas escolhas .
Daí, hoje, o terror reinante, em especial no Brasil, um a nação- Estado
carente de lei com o m eio de alcançar seus objetivos m orais , pois
caím os nas garras do único cam inho im posto pela nova cultura do
capitalism o : estam os organizando um território no qual tendem os a
enx ergar

a

nossa

prosperidade

e

sobrevivência

agindo

internacionalmente, m as sob o guarda- chuva de um a capenga política e
identidade nacionais. Se, com o ressalta Cooper, fica m uito difícil falar
em com unidade internacional, o m esm o acontece com os novos espaços
regionais com unitários internos e suas respectivas identidades, já que
calcados em

valores de com petitividade e eficiência m eram ente

produtivas; enfim , a velha estratégia do dividir para reinar. Para Baum an
(2005, pp.95- 96), as forças globais descontroladas e destrutivas se
nutrem da fragm entação do palco político e da cisão de um a política
potencialmente global num conjunto de egoísm os locais num a disputa
sem fim, barganhando por um a fatia m aior das m igalhas que caem da
m esa festiva dos barões assaltantes globais. Qualquer um que defenda
´ identidades locais´

com o um antídoto contra os m alefícios dos

globalizadores está jogando o jogo deles

e está nas m ãos deles...Não

vivem os o fim da história, nem m esm o o princípio do fim . Estam os no
lim iar de outra grande transform ação: as forças globais descontroladas,
e seus efeitos cegos e dolorosos, devem ser postas sob o controle
popular democrático e forçadas a respeitar e observar os princípios
éticos

da coabitação

institucionais

essa

hum ana e

da justiça

social.

Que

transform ação

produzirá,

ainda

é

form as

difícil

de

conjeturar: a história não pode ser objeto de uma aposta antecipada.
Mas podem os estar razoavelm ente seguros de que o teste pelo qual
essas form as terão de passar para poderem cum prir o papel pretendido
será onde levar nossas identidades ao nível m undial

ao nível da

humanidade .
E o nível desta hum anidade passa por um a construção identitária
de um território, de lugares geográficos em que os hom ens possam
partilhar

de suas diferenças físicas/ hum anas,

sem

as

injunções

autoritárias ex ógenas de que os m esmos tenham que partilhar valores
universais

m eramente no cam po instrum ental/ econôm ico; partilhar

um a identidade justam ente rejeitando isso que os outros desejam que
eles sejam . Assim , as funcionalidades territoriais são de ex trem a
im portância para elevarm os a nossa identidade ao nível m undial. Se
vivem os

num a

sociedade

econom icam ente

global

pautada

num

capitalism o ex plorador e, acim a de tudo, ex cludente, é a partir dos
territórios de ex clusão que podem despontar (e já estão despontando)
os vetores de forças populares (não sabem os se dem ocráticas) capazes
de com pelir os poderes globais a respeitarem os princípios éticos da
condição humana e da justiça social A violência desum ana e bárbara,
institucional ou não, que atinge todos os rincões do Brasil e grande
parte do

globo,

com o

anteviu

Milton

Santos,

vem

indicar

que

necessitam os de um a outra globalização , de um a outra consciência
universal , de um a outra identidade hum anitária. Neste sentido, apesar
da negativa dos poderes

ex traterritoriais , a ex clusão e a inclusão

social, significam , acim a de tudo, inclusão por espaços do fazer e do
viver. Portanto, o espaço é base da construção humana e da justiça
social, pois sociedade justa é sociedade equânim e no fruir espacial
através de um a dinâm ica territorial inclusiva, a partir da com unhão de
forças sociais endógenas e ex ógenas num a sinergia sócio- espacial além
do econômico.

Bhabha (1998, pp. ) ao situar novas sim bologias que advêm de
um a emergente cultura gestada pelos deserdados das forças globais,
assentados forçadam ente em áreas de fronteiras, crê que pode ser um
indício de novos tem pos e espaços que abarquem a supracitada
sinergia. Para ele, as grandes narrativas conectivas do capitalism o e da
classe dirigem os m ecanism os de reprodução social, m as não fornecem ,
em si próprios, um a estrutura fundam ental para aqueles m odos de
identificação cultural e afeto político que se form am em torno de
questões de sex ualidade, raça, fem inism o, o m undo de refugiados ou
m igrantes ou o destino social fatal da AIDS . Afinal, com o antes
ressaltado, essa grande narrativa não quer concordar em nada que
envolva objetivos com uns . Assim , no novo espaço geopolítico traçado
pelos ex cluídos, com o realidade local ou transnacional, a fronteira se
torna o lugar a partir do qual algo com eça a se fazer presente em um
m ovim ento não dissim ilar ao da articulação am bulante, am bivalente...O
trabalho fronteiriço da cultura ex ige um encontro com ´ o novo´ que
não seja parte do continuum de passado e presente. Ele cria um a idéia
do novo com o ato insurgente de tradução cultural...Estar no ´ além ´ ,
portanto, é habitar um espaço interm édio, com o qualquer dicionário lhe
dirá. Mas residir

´ no além ´

revisionário,

retorno

um

ao

é ainda...ser
presente

parte de um

para

redescrever

tem po
nossa

contem poraneidade cultural; reinscrever nossa com unalidade hum ana.
histórica; tocar o futuro em seu lado de cá. Nesse sentido, então, o
espaço intermédio ´ além ´ torna- se um espaço de intervenção no aqui e
no agora. Lidar com tal invenção e intervenção...requer um a noção do
novo que

sintoniza com a estética híbrida...Tais culturas de contra-

modernidade pós- colonial podem ser contingentes à m odernidade,
descontínuas ou em desacordo com ela, resistentes a suas opressivas
tecnologias assimilacionistas; porém , elas tam bém põem em cam po o
hibridism o cultural de suas condições fronteiriças
portanto

reinscrever

o

im aginário

tanto

para ´ traduzir´ e,

na m etrópole com o

da

m odernidade .
Enfim , fugindo aos engodos das virtudes culturais pós- modernas
únicas

de um a estrutura produtiva im buída de sim ulacros, certos

lugares social e culturalm ente híbridos, assim ilando as interfaces dos
benefícios/ m alefícios das forças globalizadoras, parecem indicar a
prem ência de um a nova ordem ; de um a outra ordem . Esses novos e

velhos lugares solidificados por migrantes e desvalidos, sofrendo os
efeitos deletérios de um a grande narrativa desigual e opressora,
tornam- se os interm édios de intervenção no aqui e no agora, buscando
reinscrever (e não som ente assim ilar cegam ente) o im aginário de
m odernidade e da m etrópole. É dessa identidade que o Brasil precisa
urgentem ente solidificar, buscando reinscrever as suas escalas ao nível
mundial

ao nível da humanidade .
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CAPÍTULO 2

QUATRO COMENTÁRIOS
SOBRE PAISAGEM E REGIÃO

Nilson Cortez Crocia de Barros

1. Introdução
Entre as lições fornecidas pela historiografia atual da Geografia,
está aquela que preconiza que as análises de contex to podem ser tão
variadas quanto as ex periências culturais hum anas. Isto coloca diante
do historiador da disciplina um im pressionante leque de possibilidades
analíticas a ex plorar, a saber, os contex tos tecnológicos, artísticos,
ideológicos, religiosos, econôm icos, institucionais, etc (Barros, 2006).
Cada contex to deste, desnecessário afirm ar, com porta por seu turno
possibilidades de novas identificações analíticas no cam po contex tual e
ex igem que o historiador trabalhe com conceitos construídos por outras
disciplinas. Por ex em plo, quando se trabalha com os contex tos políticoinstitucionais pré- Guerra Fria ou Guerra Fria, para lançar luz sobre a
história das práticas e idéias geográficas, com o o fizeram Barnes e
Farish (2006), recorre- se a contex tualizações fornecidas pela Ciência
Política.
O presente artigo aborda, de form a m uito prelim inar e didática, o
conceito de Paisagem / Região na Geografia, ex plorando livremente
relações que este conceito m anteve e m antém com certos aspectos do
legado da pintura e da literatura, ou da estética de um a form a m ais
ampla. O fato é que a disciplina na sua construção hauriu elementos dos
diversos contex tos da ex periência cultural hum ana, e o contex to
estético, sem dúvida, foi e é um dos m ais im portantes. Na história da
Física fala- se que o apelo estético de um a teoria possui grande
influência na sua elaboração e dissem inação. Em Geografia, são
reconhecidos os apelos lógico- estéticos de modelos com o o da Região

Geográfica de Síntese, o de W. Morris Davis, o de Thünen, o de
Christaller, o de Formação Sócio- Econômica, ou das networks.
2. O conceito de Paisagem
O conceito de Paisagem na Geografia é quase coincidente com o
conceito de Região, e freqüentem ente são m esm o usados com o term os
sinônim os na linguagem geográfica. A Paisagem envolve o senso do
lugar, o senso das interinfluências entre os elem entos, m ateriais ou
im ateriais, que a com põe, tal qual a Região. O conceito de Paisagem
contém a idéia da ex tensão e a idéia genética, histórica ou dinâm ica
(ontologia) daquilo que é observado, tal qual Região. Santos, ao definir o
m eio técnico- científico- informacional (Santos, 1994), provavelm ente
define a paisagem arquetípica do final do século vinte.
Paisagem tam bém sugere, à sem elhança de Região, que na sua
própria concepção (dim ensão subjetiva) atuam vivam ente as influências
culturais e contex tuais de quem representa envolto no seu sítio de
representação (Duncan, 2001). O conceito de Paisagem é tam bém ,
assim como o de Região, capaz de denom inar tipos de área de
pretensão genérica, tais com o Paisagens ou Regiões de Plantações,
Regiões Tropicais Montanas, Regiões Metropolitanas, etc, proposta
referida a R. Hartshorne (1978).
Na tradição norte- americana

aspirada da germânica

, o

conceito de Paisagem está muito associado aos trabalhos realizados por
Carl Ortwin Sauer e por vários outros, trabalhos

que se tornaram

referências para o que se cham ou de Escola de Berkeley. A m aneira
com o C. Sauer com preende a ontologia da Paisagem

Os fatos da

geografia são fatos de lugar; sua associação origina o conceito de
paisagem . Do m esm o m odo, os fatos da história são fatos do tem po;
sua associação origina o conceito de período

(Sauer, 1998, p.23)

bem revela a semelhança entre os conceitos de Paisagem e Região de
filiação kantiana, semelhanças que se projetam para além desta filiação,
com o verem os adiante no caso do abstracionism o. A Paisagem seria,
para Sauer, o resultado das m últiplas influências no jogo entre cultura
o agente

e meio. Contudo, entre estes dois conceitos, e apesar de tão

próx im os, podem os ex plorar diferenças sutis, diferenças estas que

denunciam propriedades mais características de cada um deles. Mas não
exclusivas de cada um.
Os vários significados do term o Paisagem

ou Região

rem etem -

nos aos diferentes contex tos institucionais da Geografia nos quais um ,
ou o outro conceito, tornou- se em blem ático. Por ex em plo, ao se falar
da Geografia Cultural ou Hum ana na Escola de Berkeley fala- se m ais
em Paisagem , ao passo que ao se com entar a Geografia Hum ana ou
Cultural em La Blache emerge a palavra Região. Paisagem é um conceito
de m ais sugestibilidade ocular que Região, e evidencia com m ais clareza
as relações entre a descrição geográfica e a pintura. Bailly, por ex em plo,
inicia sua definição do conceito de Paisagem afirm ando que ela é a
parte visível do espaço terrestre (Bailly, 1991). Paisagem é um term o
de significado m uito preciso na história da pintura. E Região
regional

rom ance

um term o igualm ente preciso na história da literatura.

Paisagem parece sugerir um a atitude m ais detalhada ante os atributos
m ateriais observados, e um a instrum entalização político- administrativa
m enos freqüente. Diz- se m uito com um ente Paisagens do Sem i- Árido,
Paisagens do Nordeste (foco na m ultiplicidade de detalhes, escala
m aior), e usualmente Região

Nordeste (m aior

generalidade, uso

político- administrativa).

3. A pintura e a dimensão estética das Paisagens
O conceito de Paisagem apresenta um forte caráter estético
vinculado às artes plásticas, à literatura e à poética. A ação da
visualização e da im aginação espaciais são fundam entais no conceito. O
próprio Carl Sauer, que dedicou várias páginas à ordenação conceitual
da idéia de Paisagem para seu em prego com o instrum ento da pesquisa
geográfica positiva, afirm ou que as qualidades estéticas da paisagem
não eram abandonadas pela Geografia; a disciplina não poderia
abandonar as abordagens ou recursos subjetivos de acesso aos objetos
(Sauer, 1998, p.61).
As pinturas de paisagens em

si

paisagens realistas ou

topográficas, e não m eros cenários para ex pressar legendas e suas
respectivas figuras, com o o diz Clark (1991, p.33)

com eçam a

aparecer na Europa no final do século XV e início do século XVI. As
paisagens são pintadas

sem adicionar figuras dom inadoras para

justificar o quadro (Swinglehurst, 1997, p.5). Grandes panoramas foram
feitos

realisticam ente m ediante graciosas m iniaturas. Ex em plos são

trabalhos com o o de Pierro della Francesca
do Duke de Urbino e esposa

no reverso de um portrait

, sendo Pierro um grande mestre da

perspectiva que absorveu a influência da escola flam enga da pintura de
paisagens iniciada no século XV (Clark, 1991, pp.47- 49). A partir de
então, as pinturas de paisagens se propagaram com o ex pressão
artística, precipitando um a revolução estética de grande im portância na
construção da imaginação geográfica.
Pinturas figuravam cenas cam pestres, ou cenas litorâneas, ou
representavam cenários urbanos com o as pinturas topográficas de
Canaletto e Jan van der Heyden (Clark, 1991, pp.65- 71). Estas pinturas
de paisagens revelavam gosto pela ex ploração da luz e seus reflex os
nos

corpos

representados,

atingindo

grande

perfeição

técnica.

Exploravam- se as superfícies de água, as largas perspectivas e os
efeitos das nuanças da iluminação no céu. O gosto naturalista, a atenção
aos objetos ex teriores (realism o) e os recursos na representação dos
detalhes
paisagem
im aginação

dem onstrados pela cartografia e pintura flam engas da
foram

marcantes, e projetaram- se séculos adiante na

descritiva

geográfica.

Ficaram

eles

registrados

nas

num erosas obras de natureza paisagística pioneiras sobre o Brasil (Atlas
de Vigbons, ed. por Galindo & Meneses, 2003)(Martins, 2001, p.12)
deix adas pelos pintores que acom panharam Maurício de Nassau a
Recife, Pernambuco, encarregados que estavam de registrar a terra e as
populações locais.
É provável que hajam influenciado Bernardo Varenius, m orando
em Am sterdã à época Naturalistas

e

etnógrafos recebiam educação

nas técnicas do desenho figurativo de objetos e paisagens, com o
Humboldt1 . Na Grã- Bretanha, com o o afirm a Martins,

durante as

prim eiras décadas do século XIX, arte e ciência aprox im aram - se ...
produzindo

um a pintura paisagística

de caráter

acentuadam ente

naturalista (Martins, 2001, p.16). Seria difícil im aginar o concepção de
Cosmos de Humboldt sem esta herança cultural.
1

Ex em plos dest as influências da estética rom ant icista e naturalista das paisagens

sobre as impressões de geógrafos e ant ropólogos em contacto com as realidades
tropicais na Am azônia (Roraim a) são indicadas em Barros (1999). Acerca das
represent ações produzidas por viajantes britânicos sobre o Rio de Janeiro na prim eira
metade do século XIX, ver o detalhado trabalho de L. Martins (Martins, 2001).

A passagem da dim ensão artística para a científica de Paisagem ,
no século 19, é em geral descrita com o um longo processo, oscilante,
que na realidade não conduz a um a separação absoluta. Os geógrafos
se concentraram m ais no que é representado m esm o, m as não
abandonando

o

cuidado

com

as form alizações.

As pinturas de

paisagem projetaram - se até o século XIX através de obras com o as de
Turner (1775- 1851), cheias de em oção e rom anticism o dram ático, e as
de Corot (1796- 1875), m arcadas pela nitidez e vida. Mas, com o
vanguardas, estes trabalhos já anunciam o declínio do projeto da
representação naturalística a serviço do realismo científico.
No século XX os trabalhos artísticos relacionados a paisagens
adquirem

características

construtivistas,

em

que

os

objetos

a

representar transmudam - se em figuras geom étricas; e im pressionistas,
com as luzes tremeluzentes (Swinglehurst, 1997, p.6).

Isto acontece

através de pintores m odernos, com o Cezane (1838

1906), Monet

(1840- 1926) e Wood (1882- 1942). Então, a fotografia das paisagens irá
ocupar o lugar da pintura. Este aparente divórcio entre arte e ciência
seria um dos sintomas da emergente modernidade da Geografia.
Mas, não se pode dizer que no século 20 a estética abstracionista
estaria totalm ente ausente da Geografia. As próprias propriedades do
espaço geográfico foram

sim plificadas em

m odelos passíveis de

ex pressão pela geom etria analítica, com o os m odelos locacionais; ou
estas

propriedades

eram

com unicadas

com

recurso

a

figuras

geom étricas bi ou tridim ensionais (áreas, cubos, esferas, etc). A beleza
do form alism o não estava ausente na Física Quântica, nem estava na
Geografia espacial? O próprio espaço passou a ser construído m ediante
propriedades abstratas (isotropia em sim ulação) e difícil é negar as
sem elhanças gráficas entre as representações quânticas dos fenôm enos,
na Física, e os hex ágonos do arranjo teórico dos assentamentos
espaciais.
4. As palavras sobre as Paisagens
A literatura tam bém se utilizou da Paisagem com o recurso
ex pressivo, ela, a Paisagem , com o

o

am biente que envolvia e

influenciava o indivíduo. Em um soneto do final do século 16, Gregório
de Matos (1633- 1696), o conhecido Boca do Inferno, descreve com

realism o aspectos físicos da paisagem do Recife que a pintura flam enga
poucos anos atrás havia figurado, e sugere mesmo traços do caráter dos
seus habitantes:
Por entre o Beberibe e o Oceano,/ em um a areia sáfia, e
lagadiça/ Jaz o Recife povoação m estiça,/ Que o belga
edificou ím pio tirano/ / O povo é pouco e muito pouco
urbano, que vive a m ercê de uma lingüiça,/ Unha de
velha insípida enferm iça,/ E cam arões de charco em todo
o ano... (Gregório de Matos, Antologia).
Mais tarde, a paisagem do Recife seria tam bém descrita pelo
poeta paraibano Augusto dos Anjos (1884- 1914), no qual se encontram
a linguagem dom esticadora científica propagada nos bancos escolares e
os seus próprios sentim entos e cism as. Realm ente não é controverso
que tenham tais im agens, de am bos, contribuído para im prim ir
persistentes conteúdos simbólicos à cidade.
Recife, Ponte Buarque de Macedo./Eu, indo em direção à
casa do Agra,/ Assom brado com minha som bra m agra,
/ pensava no Destino e tinha m edo!/ / Na austera abóbada
alta

o

fósforo

calçam ento/ Sáx eo,

alvo/ Das
de

estrelas

asfalto

luzia

rijo,

...
atro

O
e

vidento,/ Copiava a polidez de um crânio calvo (Augusto
dos Anjos, Eu e Outras Poesias).
São m em oráveis as descrições sobre a paisagem dos engenhos
nos rom ances de José Lins do Rego, caracterizados com o rom ances
regionais. Estudiosos da história da literatura falam no realism o
regional. J. Lins do Rego expõe as relações entre os indivíduos dentro de
um a paisagem rural em transform ação, que é descrita em detalhes. O
rom ance regional em sua representação dos conteúdos paisagísticos foi
estudada, por ex em plo, por Monteiro (2002), tom ando o rom ance Vidas
Secas, de Graciliano Ram os. Realism o, paisagens, am bos são elem entos
indissociáveis, e de tal forma a

literatura regional foi eficiente em

combiná- los que, lá no Hem isfério Norte, estudiosos asseguraram que o

rom ance britânico regional do século 19 foi ele a m elhor Geografia
Regional da Grã Bretanha.
No seu estudo sobre as relações entre o rom ance regional
britânico e a Geografia, Edm und Gilbert fez a seguinte afirm ação: Em
m uitos países os profetas da idéia de região têm sido os poetas e
novelistas: este é especialm ente o caso da Inglaterra (Gilbert, 1972,
p.116 e 119). Isto se dá ao longo do século 19 e com eços do 20, com
nomes com o o de Charlotte Brontë (1816- 55), George Eliot (1819- 80),
Thom as

Hardy

(1840- 1928),

Arnold

Bennett

(1867- 1931),

D.H.

Lawrence (1885- 1930), e outros (Gilbert, 1972, p.116 e 119). A
descrição literária da paisagem constituiu- se em recurso im portante no
pensam ento regionalista ex istente no Recife, na form a de rom ance ou
tam bém

no

tex to

geográfico.

Esta

contex tualização

estética

da

Geografia regional foi portanto um fenôm eno ex tensivo a vários sítios
culturais.
Nas páginas de Massangana, inseridas na obra Minha Form ação,
Joaquim Nabuco ex pressa este senso de paisagem (região), m em ória e
duração com o um traço da cultura espiritualista, rom anticista e
aristocrática do século XIX e dos anos iniciais do século seguinte. O
m odernism o e o positivism o certam ente disciplinaram tecnicam ente
esta cultura, a partir dos anos de 1920/ 30. Contudo, seus traços
ecoaram em m uitos estudos de paisagem na cham ada Geografia
Regional clássica ou tradicional.
A terra era uma das m ais vastas e pitorescas da zona
do Cabo...A população do pequeno dom ínio...com punha- se
de escravos, distribuídos pelos com partim entos da senzala,
o grande pombal negro ao lado da casa de morada, e de
rendeiros, ligados ao proprietário pelo benefício da casa de
barro que os agasalhava ou da pequena cultura que ele lhes
consentia em suas terras...Na planície estendiam - se os
canaviais cortados pela alam eda tortuosa de antigos ingás
carregados de m usgos e cipós, que som breavam de lado a
lado o pequeno rio Ipojuca. Era por essa água quase
dorm ente sobre os seus largos bancos de areia que se
em barcava o açúcar para o Recife...Mais longe com eçavam
os m angues...Durante o dia, pelos grandes calores, dorm ia-

se a sesta, respirando o arom a, espalhado por toda a parte,
das gandes em que cozia o m el. O declinar do sol era
deslum brante...depois o

silêncio

dos céus estrelados,

majestoso e profundo (J. Nabuco, Minha Formação).
Neste tex to a dim ensão estética do conceito de Paisagem assum e
elevada elaboração que se serve do ordenam ento espacial dos objetos
geográficos para produzir efeitos. Tex tos assim foram decisivos para o
vigor dos estudos regionais desenvolvidos no Recife sob o estím ulo de
Gilberto Freyre, ele m esm o tendo pessoalm ente dialogado com Carl O.
Sauer, ao qual o conceito de Paisagem está indelevelm ente associado. A
base desta concepção de Paisagem é a consciente valorização da
subjetividade individual e da apreensão estética na com preensão da
ontologia de um a porção especial do espaço geográfico. Há em patia
apoiada

na

descrição

cuidadosa

dos

detalhes,

cada

qual

com

inesgotáveis possibilidades de ex ploração de significados. Mas a
m odernidade tam bém corroerá esta intimidade entre a língua literária e
a científica.
5. Humanidades e Discurso Regional no NE do Brasil
Diante de tal consciência cognitiva do conceito de Paisagem no
âmbito regional
memorialista

consciência

construída na literatura regional e

, não se constitui surpresa que os estudos geográficos

regionais teriam que satisfazer ex igentes requisitos na com unicação
escrita.

Não som ente nas palavras, m as se apoiar num a iconografia

significativa

com

base

nos

m apas,

cartogramas,

fotografias

ou

gravuras. As influências historicistas, culturalistas e am bientalistas de
fontes diversas

Franz Boas, Carl Sauer, Jean Brunhes, Ratzel (pelo

menos via este último e o seguinte), La Blache, Max Sorre

estenderam-

se reencontrando- se nos estudos regionais realizados no Recife sobre o
Nordeste do Brasil, região por então sob forte influência desta cidade.
Estes estudos ex pressam um a com plex a filosofia
social

que

com eços

vai constituir
do

século

da

natureza

e

aquilo que D. Whittlesey cham ava,
passado,

indiferenciadam ente

do
nos
de

antropogeografia, geografia hum ana ou corologia (1929, p.162). E ela

assim ilou elem entos da estética do romance regional e da escola de
pintura da paisagem.
Este verdadeiro contex to intelectual regional reagiu, com estilos
diversos, às discussões nacionais em torno das m igrações (nacionais e
internacionais), da identidade nacional e regional e dos problem as
sociais do país. Freyre propôs, originalm ente, ser o fenôm eno da
m estiçagem no Nordeste
Massangana

acontecido em paisagens com o a de

o mecanism o de adaptação bem sucedido aos trópicos,

em contraste com o acontecido nas colônias inglesas e francesas Ai
residiria a diferença cultural da ex periência lusitana no Brasil (Claval,
1966, p.11), e especialm ente no Nordeste. O contex to em consideração
form ou um lastro de resistência cultural às uniform izações propiciadas
pelas m odernizações no Brasil durante o século XX, inclusive no próprio
campo da epistemologia da Geografia.
As m odernizações precisariam ser repensadas em função de um
amplo espectro de fatores (literários, étnicos, estéticos, políticos,
populacionais, sociais, antropológicos, arquitetônicos, etc), não somente
os econôm icos. No cam po da epistem ologia das ciências, quando as
próprias ciências hum anas, e a Geografia, estavam sendo fortem ente
influenciadas, form atadas ou aspiradas pelas suas
planejamento econôm ico

utilizações no

dirigistas (m arx ista) ou de m ercado , aquele

lastro perm itiu um a visão crítica de tal processo. A Geografia espacial,
por ex em plo, com o seu abstracionism o, encontrou solo pouco fértil no
contexto intelectual realista para prosperar.
Um a das razões da resistência era, provavelm ente,
visão crítica regional

estética. A

no sentido de analisar, separar e julgar

da

m odernização se tornou possível porque a m odernização pode ser
reconhecida com o o Outro, porque havia um a ex periência cultural
anterior estética e de Geografia regional que contrastou com o discurso
essencialm ente econôm ico da análise espacial. Alguns geógrafos ou
econom istas espaciais, no auge do anátem a, chegaram ao ex trem o de
considerar que a Geografia regional clássica ou tradicional seria m uit o
m ais um a form a de literatura que de ciência. É controversa a discussão
se isto é um auto- elogio ou um a auto- depreciação. Do ponto de vista
historiográfico, entretanto, os dois estilos de análise

e suas gradações

constituíam apenas aspectos da variedade fenom enológica dos
estudos sobre os assentamentos humanos na superfície regional.
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CAPÍTULO 3
O GEOSSISTEMA COMO MODELO PARA A COMPREENSÃO DAS
MUDANÇAS AMBIENTAIS PRETÉRITAS: UMA PROPOSTA DE GEOGRAFIA
FÍSICA COMO CIÊNCIA HISTÓRICA

Antonio Carlos de Barros Corrêa

1. Introdução: em busca da unidade no tempo
Crescentem ente a geografia física tem sido encarada com o um
sistem a de ciências voltadas para o estudo do próprio m eio am biente,
tom ado com o o conjunto de com ponentes abióticos, bióticos e
tecnogênicos, m etam orfoseados ou criados diretam ente pela ação da
sociedade (Gerasim ov, 1980). Seja quais forem as posições adotadas,
priorizando m ais o enfoque sobre aspectos tem áticos do m undo físico
isoladam ente ou buscando definir suas interações com as estruturas
sócio- econôm icas, o que se percebe é que ao longo do século XX houve
um a crescente perda de foco e interesse entre os geógrafos físicos pela
construção de uma base teórica com um , buscando esses cada vez m ais
interagir com suas respectivas disciplinas colaboradoras fora do âm bito
da geografia.
De fato, o cenário histórico dentro das ciências ao longo da
primeira metade do século XX, com a vasta disseminação do Darwinismo
entre as ciências da natureza, a ascensão do capitalism o moderno , a
ampliação da base de conhecim entos técnico- científicos, a crescente
institucionalização da geografia acadêm ica e sua dependência dos
órgãos nacionais de fom ento à pesquisa tanto conduziram a um a maior
especialização dentro da disciplina quanto ao abandono das discussões
teleológicas dentro da própria ciência (Slaym aker & Spencer, 1998). É
im portante notar que ao longo do século anterior a busca por um
continuum geográfico e um objeto em comum havia sido um a das
principais m otivações por trás do estudo das interações entre os
diversos campos de atuação da geografia física.

No entanto a partir da segunda m etade do século XX o foco nas
interações

interdisciplinares

é

retom ado,

ao

m enos

enquanto

proposição teórica, por grande parte dos praticantes de geografia física.
Naquele m om ento, m udanças nas visões de m undo prevalecentes sobre
a natureza com andaram uma reform ulação na busca pelas ex plicações,
características,

funcionam ento,

utilização

e percepção

dos riscos

provenientes dos eventos am bientais e daqueles decorrentes da ação
das atividades hum anas sobre o seu suporte físico. Essas novas
percepções atuaram tam bém sobre a valorização e a tom ada de
decisões dos grupos sociais a cerca do seu suporte natural. Neste
cenário em erge a inserção de novas perspectivas de resgate de certa
unidade dentro da geografia física revitalizando, e acrescentando
com plex idade à perspectiva organicista original da proposta sistêm ica,
assim com o a m esm o havia sido enunciada por Tansley (1935). Desta
form a o m undo sistêm ico a partir de m eados do século XX, no qual a
geografia física tenta se inserir a fim de recuperar as noções de
totalidade das quais se afastara, apresenta grande influência da biologia
teórico- quantitativa, m arcada pela contribuição inicial de Ludwig Von
Bertalanffy, forte intercâm bio com a física e a quím ica com as quais
passa a partilhar a noção de sistem as dinâm icos, não lineares e de
comportamento caótico.
Neste mom ento de re- inserção dos estudos integrados em
geografia física, alguns autores com o Chorley & Kennedy (1971)
identificaram a proposta sistêm ica com o a única viável, pois esta apesar
de jam ais conseguir reunir toda a inform ação produzida nas diversas
especializações

tem áticas

da

geografia

perspectiva nova e revitalizada de

tratar

física,

forneceria

um a

essas inform ações. Desta

form a pode- se afirm ar que na geografia física a teoria dos sistem as,
sob a epígrafe de geossistem a, resgatou a idéia de totalidade. No
entanto, em bora o conceito de geossistem a perm itisse à geografia
avaliar a organização espacial levando em conta a troca de energia entre
os componentes do meio físico, a interferência das atividades antrópicas
sobre

as

paisagens

geossistem as deveriam

naturais
tam bém

tornara- se
levar

em

indiscutível,

logo,

os

conta as perturbações

oriundas dos fatores sociais e econôm icos na determ inação de suas
subunidades componentes.

O problem a da integração entre a dinâm ica do suporte físico e as
dinâm icas sociais não
geossistêm ica,

foi

de pronto

Beroutchachvili

e

solucionado pela proposta

Bertrand

(1978),

por

ex em plo,

afirm aram não ex istir um a correlação direta entre antropom assa e
energia desprendida em uma determ inada unidade de paisagem,
sobretudo nas sociedades tecnicam ente desenvolvidas. Esses autores
acreditavam que a sociedade integrava a natureza, mas que ainda
faltava com preender o conteúdo desta integração. A proposta im ediata
para

solução

do

im passe

então

seria

situar

a

ação

antrópica

ex teriorm ente ao geossistem a e estabelecer com ela um a relação
dialética. No m om ento a perspectiva geossistêm ica norm alm ente se
lim ita a levar em conta o im pacto social e econômico sobre a natureza
tomando- os com o com plex os contex tos sociais e lim ites éticos, que ora
aceleram ou amortecem a dinâm ica e o balanço energético das unidades
físicas de paisagem (Simpson et al., 1997).
Tom ando por base as dificuldades de integração funcional entre
com ponentes da paisagem cultural e física, a proposta geossistêm ica é
vista e criticada por m uitos como um a proposição teórica, sem m odelos
coerentes voltados para aplicações em situações reais ou estudos de
casos e, sobretudo, incapaz de acom odar de form a pragm ática
interações físico- sociais. Neste sentido cabe ex pressar a perspectiva de
Monteiro (1978) que então já considerava o geossistem a com o

um

sistem a singular e com plex o, onde interagem os elem entos hum anos,
físicos, quím icos e biológicos e onde os elem entos sócio- econômicos
não constituem um sistem a antagônico, oponente, mas sim estão
incluídos

no

funcionam ento

do

sistem a .

O que

surge deste

cotejam ento de proposições é que da m esm a form a que ocorre em
outras ciências de caráter histórico, a fundam entação teórica em
geografia física não é necessariamente realim entada apenas pela
produção de princípios gerais, provenientes da ex perim entação e
quantificação de eventos formativos em ambientes controlados.
No contex to atual em que a geografia física se debruça cada vez
m ais sobre as noções de m udanças am bientais globais , os estudos
geossistêm icos receberam um novo alento, sendo encarados com o um a
ferramenta
em ergentes

intelectual
com o

pragm ática

aquecim ento

para
global,

a

abordagem
m udança

de

nos

tem as
padrões

eustáticos, degradação em larga escala dos recursos hídricos e solos

aráveis, desertificação etc. Autores com o Slaym aker & Spencer (1998)
acreditam que o cenário de m udanças am bientais globais ex erce um
novo apelo à utilização da perspectiva geossistêm ica em geografia,
sobretudo a partir das seguintes prem issas: i) perm ite a reafirm ação de
geografia física junto a suas raízes de ciência de interface homem- meio;
ii) resgata o interesse acerca das interações entre as diversas esferas
com ponentes do m undo físico; iii) alerta ao geógrafo físico sobre o valor
de incluir o papel dos im pactos sociais nas suas rotinas de pesquisa e
ensino.
Todavia o registro e a construção de cenários de m udanças
ambientais por si só dificilm ente forneceriam um arcabouço viável para
alicerçar todas as indagações e necessidades de respostas oferecidas
pela geografia física. Haveria pouca diferença entre um a

ciência

ambiental espacializada e a geografia física, se am bas se restringissem
a registrar instantâneos da realidade processual da superfície terrestre,
m esm o que esses resgatassem com plex as inter- relações funcionais
entre os parâm etros coligidos. Neste sentido, surge a necessidade de se
acrescentar à abordagem geossistêm ica, renovada pelos anseios de
entendim ento das novas realidades am bientais globais, a im portância
do parâmetro tem po, e o valor de se aprender com fatos oriundos do
registro geológico recente, englobando a participação das m odificações
introduzidas

pelo

hom em

sobre

o

m eio- am biente,

oportunidade crescente às considerações de com o

e

dando

os contex tos

histórico- sociais e lim ites éticos podem induzir a um a m aior ou m enor
sensitividade am biental por parte das unidades de paisagem . Desta
m aneira,

acredita- se

que

a

geografia

física

possa

engajar- se

efetivam ente em debates sobre a sustentabilidade e aceleração das
m udanças am bientais globais, não m ais apenas de form a retórica, m as
com renovada criatividade e um a visão peculiar das dim ensões hum anas
e físicas.
2. A Geografia Física como Ciência Histórica
A dificuldade de ex trair princípios gerais para a geografia física
pode não ser fundam ental para sua re- afirm ação com o ciência. Várias
ciências históricas correlatas encontram lugar seguro, sobretudo, frente
às ciências naturais, sem perder o caráter científico. Nas ciências não-

históricas obtém - se o

conhecim ento

por

m eio

de ex perim entos

controlados em laboratório, nos quais se manipula o parâm etro alvo das
indagações, de form a a se obter dados quantitativos acerca do seu
com portam ento. A ex perim entação seria a essência do
científico

m étodo

ahistórico. A ex perim entação em laboratório, no entanto,

possui um papel lim itado nos trabalhos de geografia física. Não se pode
replicar todos os processos de form ação das planícies aluviais nem das
ram pas de colúvio, dar início a um a idade do gelo , fazer parar furacões
e frentes frias, ex term inar espécies inteiras de plantas para medir o
impacto de sua falta nos ecossistemas etc.
A geografia física com o ciência histórica possui m uitos pontos em
com um com a astronom ia, por ex emplo, e se diferencia das ciências
não- históricas com o a física e a quím ica. Algum as características em
com um às ciências históricas (Diam ond, 2002) Metodologia, Causa,
Predição e Com plex idade. O acúm ulo do conhecim ento em ciências
históricas se dá pela observação, com paração, e pela realização de
ex perimentos naturais .
As ciências históricas buscam as causas dos fenôm enos em
escalas prox im ais e finalistas, analisando seus propósitos e/ ou funções
intrínsecas dentro de um sistem a de eventos com plex os. Desta form a,
as predições nas ciências históricas não podem ser a priori e podem
apenas sugerir cenários e tendências futuras a partir da observação de
eventos passados.
Sistem as históricos são caracterizados por um grande núm ero de
variáveis independentes que se retroalim entam em si mesm as gerando
um alto grau de com plex ibilidade e im previsibilidade aos eventos.
Pequenas alterações no nível inferior da organização sistêm ica podem
desencadear m udanças em ergentes nos níveis superiores. Assim , a
quím ica

e

a

física

podem

form ular

leis

universais

em

nível

m acroscópico, pois os elem entos (partículas) envolvidos nos sistem as
são absolutam ente idênticos entre si.

Geógrafos físicos (biólogos,

ecólogos, geólogos e historiadores naturais) podem apenas produzir
tendências estatísticas.
Slaymaker & Spencer (1998) identificaram que apesar dos esforços
isolados a geografia física contem porânea restringe- se grandem ente a
lidar com a troca de energia e m atéria entre os grandes sub- sistemas
ambientais (litosfera, atm osfera, hidrosfera e biosfera) , os inputs

ex ternos oriundos da atividade hum ana e os outputs sob a form a de
im pactos am bientais específicos. Para os autores a inserção da variável
tem po, dem andaria a construção de um

m odelo de abordagem

tridim ensional,

as

verticalizado,

onde

todas

variáveis

sistêm icas

envolvidas recebessem um tratam ento histórico do seu com portam ent o
espacial (Figura 1).

Figura 1

Subsistem as físicos trat ados sob o ponto de vista histórico. A- atm osfera, B

Biosfera, H- Hidrosfera, L - Litosfera (modificado de Slaymaker & Spencer, 1998).

A aleatoriedade espacial da distribuição das m udanças clim áticas
e dos im pactos da ocupação, por ex em plo, agregam variáveis de difícil
previsibilidade ao cálculo de quando e onde e com que m agnitude ex ata
um deslizam ento de encosta ocorrerá. Assim cadeias causais longas,
acabam por separar os agentes causadores iniciais dos resultados finais
(ex : propriedades geotécnicas dos solos X deslizam entos com vítimas e
danos materiais no Córrego Y a oeste do Recife).
A

partir

do

ex posto

acim a

verifica- se

a

necessidade

da

em ergência ou recuperação de um método histórico com parativo em
geografia física, ou a validação do que Diam ond (2002) cham a de
Ex perim entos Naturais em ciências históricas. Nesta perspectiva a

prim eira indagação que aparece é como criar predições em cenários
com plex os? , um a vez que a aplicação da m etodologia geossistêm ica
dem anda crescentem ente a inserção de cenários de rápidas m udanças e
flutuações recorrentes de cunho antrópico e físico. Neste contex to a
resposta mais coerente seria: o geógrafo físico deve buscar se beneficiar
de

ex perim entos naturais pretéritos , com parando

sistem as que

diferem pela presença ou ausência de algum fator causal determ inante,
pois assim poderá avaliar com m aior clareza as perturbações inseridas
sobretudo pelas componentes de cunho histórico- social.
Um

ex emplo

sim ples

em ana

da

geom orfologia

dinâm ica

contem porânea, onde na im possibilidade de fazer chover intensam ente
sobre as encostas para provocar deslizam entos em larga escala afim de
m ensurar os sistem as processos- respostas envolvidos no fenôm eno, o
pesquisador pode se voltar para os coluvionam entos já estabilizados
na paisagem e através da análise de suas características físicas
(sedim entológicas, geoquím icas, isotópicas etc.) reconstruir sob qual
cenário clim ático tais depósitos provavelm ente se form aram . Por fim
os resultados podem ser cotejados frente aos eventos hodiernos de
atividade de encostas sobre os quais ainda não se tem controle
absoluto, m as cujos elem entos desencadeadores são bem conhecidos e
registrados.
A partir da com preensão dos eventos geom órficos pretéritos de
grande m agnitude torna- se possível predizer com o terrenos com as
m esmas

características

responderiam

a

condições

ambientais

sem elhantes, inserindo- se ao m odelo a com plex idade das condições
atuais de uso e ocupação do solo.
Problem as m etodológicos em ergem ao se tentar criar rotinas de
causas semelhantes para eventos com a m esma resolução final, o que
nem

sem pre

é

verdadeiro,

sobretudo

m ediante

os

graus

contem porâneos da interferência antrópica sobre a paisagem física. Não
obstante,

vários

cam pos

das

ciências

históricas

vêm

evoluindo

satisfatoriamente a partir da testagem e delimitação de hipóteses viáveis
à medida que um m aior núm ero de dados, provenientes de um m aior
núm ero de fontes causais, estejam disponíveis para a reconstrução do
fenôm eno histórico .

3,

Os

Geossistem as

e

a

História

Am biental:

a

contribuição

geomorfológica
A análise dos registros da história am biental oferece um a
ex plicação contex tual, análogos aprox im ados de condições futuras,
registro de ex perim entos inconseqüentes, aleatórios e inadvertidos,
enfim um a narrativa da m udança e ex plicações causais. Nos sistem as
geom orfológicos recentes, ou seja, am bientes modernos de erosão e
sedim entação os resultados da energia aplicada aos sedim entos podem
ser observados diretam ente na paisagem através de um m odelo
processo- resposta, como o exposto abaixo (figura 2):

Figura 2

Modelo geomorfológico processo- resposta de erosão e sedimentação

Entretanto, com o já foi dem onstrado por autores com o Tricart
(1977), a retom ada da morfogênese pode estar vinculada à ação
antrópica,

sobretudo

interferindo

sobre

a

cobertura

vegetal,

desencadeando o que o autor cham a de antropo- resistasia. Esta visão
surge com o contraponto à proposição de biorressistasia elaborada por
Erhart (1956), para quem os eventos erosivos desestabilizadores da

paisagem (resistásicos), se opunham às fases de aprofundam ento dos
m antos de intem perism o e ex pansão máx im a da cobertura vegetal
(biostásicos),

a

partir

da

ação

de

elementos

desencadeadores

unicam ente de cunho natural, na escala do tem po geológico. A
contrapartida de Tricart (1977) coloca o hom em em posição focal no
processo de desestabilização e abre cam inhos para o estudo das
m agnitudes

de

fenôm enos

geom orfológicos

interm ediados

pelas

variáveis de uso e ocupação do solo.
Monteiro (1988), m unido da visão de que os sistem as processoresposta em geomorfologia crescentem ente dependem da interferência
antropogênica,

identifica

a

seguinte

seqüência

de

eventos

potencialmente desestabilizadores da morfodinâmica semi- árida a partir
do desencadeamento de form as de uso do solo vinculadas ao processo
de degradação de terras secas, m uitas vezes sim plesm ente reduzidos à
epígrafe desertificação (Figura 3):
1. Mudança na resiliência potencial da vegetação;
2. Aum ento do intem perism o m ecânico e da produção de
cascalho que sobrecarrega o escoam ento decorrente dos
aguaceiros da estação chuvosa;
3. Perturbação dos ecossistem as e sistemas de drenagem a
jusante pela ação das corridas de lam a e da acum ulação
de cascalho proveniente das enxurradas.

Figura 3

Retom ada e intensificação da m orfogênese sem i- árida a partir de processos

antropicamente induzidos de degradação de terras secas.

Os m odelos geom orfológicos do tipo processo- resposta, apesar
de terem avançado m uito com a perspectiva da análise m orfodinâm ica,
a qual acrescenta os parâmetros de uso do solo aos já conhecidos
elem entos responsáveis pela elaboração natural do relevo, todavia
seguem fornecendo retratos m om entâneos das interações possíveis
sobre aquilo que Grigoriev (1968) cham ou de estrato geográfico ; ou
seja, o palco onde os seres hum anos têm o seu habitat e que se
constitui pela porção superior da litosfera, pela troposfera, hidrosfera,
pedosfera e biosfera, todos arranjados em diferenciações regionais
naturais de grande complexidade.
Apesar de análogos precisos dos am bientes presentes e futuros
serem difíceis de se encontrar no passado, sobretudo em função das
tax as aceleradas de m udanças derivadas do im pacto hum ano, há m uito
que

se

aprender

Correntem ente

são

sobre
os

os

processos

sim ulacros

no

registro

am bientais

histórico.

derivados

de

reconstruções de paleoam bientes, confrontados com as tax as de
operação dos sistem as atuais bem estabelecidas que perm item a
m odelagem de cenários futuros e perm item a criação de sistemas de

alerta bem aferidos, que possam servir para prevenir ou m itigar a
ocorrência de eventos extremos ou arrítmicos.
Em geom orfologia a com preensão da evolução do relevo depende
cada vez m ais do reconhecim ento de form as decorrentes de um
com portam ento

am biental

transitório.

Subtende- se

a

partir

da

confrontação dos eventos atuais e do registro pretérito que os sistem as
de paisagem são continuam ente subm etidos a perturbações decorrentes
de verdadeiras m udanças am bientais ou flutuações intrínsecas aos
sistem as naturais, que podem se refletir em um com portam ento
transitório (histerese) das form as de relevo da ordem de centenas a
dezenas de milhares de anos.
Dentre

as

geom orfológicos

principais

causas

confronta- se

de

m udanças

inicialm ente

em

aquelas

sistem as

de

origem

alogênica, isto é, ex ternas ao funcionam ento do sistem a em si. Estas
podem ser determ inadas por fatores causativos naturais, com o a
tectônica e o clim a, ou antropogênicos diretos e indiretos. De fato há
ainda as respostas de caráter autogênicos, m ais difíceis de serem
estabelecidas e m ensuradas, pois dependem da ex istência de patam ares
geom órficos intrínsecos (ex : m udança do coeficiente de fricção interna
de determ inados
determ inados

depósitos),

agentes

além

de respostas não

desencadeadores

(Ex :

lineares a

criticalidade

aut o-

organizada nos eventos de deslizamentos de encostas etc.).
Com o afastam ento da geografia física e da geom orfologia das
questões páleo- am bientais, m uitas vezes por não enx ergar um vínculo
direto entre este tipo de investigação e a caracterização satisfatória dos
geossistem as vigentes, a pesquisa páleo- am biental m udou seu foco de
um a perspectiva predom inantem ente geom orfológica, até a década de
1960, rum o a um a abordagem am bientalista especializada, sobretudo
no transcurso da últim a década. Essa m udança de enfoque tem
priorizado a reconstrução de páleo- am bientes baseando- se na análise
palinológica e na datação por carbono radioativo (C14) de sedim entos de
turfeiras e lagos.

No entanto, a proposição de estudos páleo-

ambientais de caráter m ais abrangente clam am por uma abordagem
m ais inclusiva e com plex a, sobretudo se estes servirem de base para a
com preensão das circunstâncias atuais de m udanças am bientais globais
rápidas e de respostas em escalas catastróficas sobre unidades de
paisagem até então estáveis.

A reconstrução da vegetação perm ite sobretudo com preender os
episódios de

estabilidade

terrestres. No
sobretudo

entanto, o

dos

m udanças

clim ato- ambiental dos diversos biom as
estudo

m odelados

am bientais

dos sistem as geom orfológicos,

deposicionais,

de

caráter

perm ite

m ensurar

alogênico:

os

as

eventos

desestabilizadores de grande m agnitude sejam de origem clim ática ou
tectônica.
Assim os significados clim áticos dos dados paleobotânicos e
geom orfológicos

antes

de

serem

m utuamente

ex cludentes

são

com plem entares, pois revelam estágios distintos do funcionam ento das
paisagens físicas. Na visão

atual

do

papel

do

tem po

sobre a

m orfogênese, na qual o mesm o deix a de ser o principal element o
responsável pela hierarquização concatenada das form as resultantes,
percebe- se a im portância dos eventos de baix a recorrência e de alta
m agnitude, capazes de reajustar os níveis internos de estabilidade das
paisagens, alçando- as a novos patam ares de funcionam ento. Esta visão
foi bem modelada por Knox (1972), ao estudar coluvionamentos
decorrentes de episódios de m aior

atividade das encostas, não

necessariam ente contínuos ao longo do tem po, m as espasm ódicos e
recorrentes (Figura 4).
A aceitação crescente de m odelos com o o de Knox (1972)
aplicados

à

substancial

reconstrução
da

relação

paléo- am biental
na

perspectiva

reflete
de

um a

análise

da

m udança
relação

tem po/ paisagem dentro da própria geografia física. Para a visão da
geografia física clássica davisiana a evolução da paisagem é dependente
do tem po, e se rege pelos m odelos de tem po de desenvolvim ento e
relaxamento.

Figura 4

Significado climático dos dados de origem botânica e geom orfológica

(Modificado de Knox, 1972).

De acordo com a perspectiva de um a geografia física de m arcada
influência darwinista as paisagens se transform am em resposta a um a
perturbação inicial ou m udança na entrada de energia (mudança
clim ática, tectonism o), e em seguida um a m udança gradual, progressiva
e seqüencial é caracterizada pela associação entre a m orfologia e o
estágio de desenvolvim ento (Ex : Ciclo de erosão davisiano, idéia de
clím ax

biogeográfico

etc.).

Desta

form a,

com o

os

processos

autogenéticos e alogênicos são subtendidos com o m eros ruídos na
longa escala do

tem po

geológico, a geografia física voltava- se

m orm ente para a classificação
m orfologias

em

encadeamentos

e o

ordenam ento

tem poralm ente

seqüencial

convincentes.

de
A

perspectiva sistêm ica, de ênfase processual, representou então um a
ruptura fundamental na compreensão do papel do tempo na modelagem
dos eventos form adores de paisagem , ressaltando a necessidade de
articulação entre escalas espaço- tem porais adequadas aos fenôm enos
estudados. Surgem então m odelos de evolução da paisagem com ênfase
nas características e formas independentes do tempo.
As prem issas norteadoras desta m udança de atitude baseiam - se
na concepção de que invés de serem sujeitas a um m odelo de energia
sem pre decrescente,

as

paisagens

físicas são

sistem as abertos,

constantem ente ajustando- se às m udanças na entrada e nos níveis de
energia interna. As paisagens atingem então um estado de equilíbrio
contínuo por m eio do ajuste das form as aos processos e m ateriais

estruturadores (Ex : ângulo de repouso da encosta X tipos de form ações
superficiais X taxas de erosão).
Assim sendo é viável aventar- se guias de conex ão entre tem po,
evento form ador e dim ensão espacial das paisagens geom orfológicas
resultantes, a partir do conhecim ento prévio da m agnitude, freqüência e
caráter dos eventos envolvidos, através de proposição de escalas de
flutuações tem porais alogênicas de significado clim ático/ tectônico e
seus respectivos produtos geomorfológicos:
Ciclos de até 100.000 anos
Grandes ressaltos na paisagem ; evidenciados pelo m apeam ento
geom orfológico

em

escala de pelo

m enos

1:100.000

(ex :

m odelados de dissecação tabular confinados pelo gráben do
Cariatá, PB);
Ciclos menores que 25.000 anos
Form as de detalhe, unicam ente visíveis em mapeamentos em
escala superior a 1;25.000 ou m aiores. Form as suscetíveis a
m apeamento

em

cam po

com

GPS de

precisão

e

estação

topográfica total (Ex : preenchim entos sedim entares das m arm itas
de dissolução esculpidas sobre rochas graníticas porfiríticas do
semi- árido nordestino);
Mudanças Recentes e Sub- recentes (ciclos inferiores a 10.000 anos)
Estudo da estrutura superficial da paisagem , alicerçados em
pesquisas de geologia de superfície voltados para a caracterização
e datação de solos, colúvios, sedimentos aluviais;
Estudos da fisiologia da paisagem com o proposto por Conti
(2001), a partir de observações realizadas em mom entos críticos
para a atividade m orfogenética (atuação de fatos climáticos
espasmódicos, de grande magnitude sobre o relevo).
4. Apontamentos finais
A abordagem geossistêm ica é um a técnica válida para ex am inar
m udanças nos sistem as físicos globais. Inicialm ente o geossistem a deve
ser construído a partir de um esboço sim ples até o nível de resolução
dem andado pela escala tem poral usada, sem perder de vista a conex ão
entre as form as resultantes, os processos form adores e o tempo

envolvido na sua elaboração. No entanto o desenho do geossistem a
depende da necessidade do pesquisador e, portanto, não há um a única
solução de m odelagem possível nem um nível de com pilação absoluta
dos seus sub- componentes.
Mudanças contínuas nos controles ex ternos dos geossistem as
produzem respostas rápidas na paisagem que podem residir por m uito
tempo na superfície e no registro sedimentar, permitindo a reconstrução
de eventos passados, bem com o gerar predições de eventos futuros. No
entanto o cruzamento de patam ares intrínsecos e ex trínsecos ao
geossistem a produzem igualm ente erosão e deposição episódicas
resultando em um ciclo de erosão m odificado. As respostas às
perturbações que forçam o sistem a para longe do equilíbrio, tais com o
aquelas decorrentes da intensificação

das ações antrópicas, são

tem poralmente e espacialm ente com plex as e podem

gerar

um a

considerável diversidade de form as de relevo. Assim depreende- se que
a estabilidade de um geossistem a é função da distribuição tem poral e
espacial das forças de perturbação e resistência, e pode ser descrita
com o fator de segurança de m udanças na paisagem definido com o a
razão entre a magnitude das forças que se opõem à m udança e a
magnitude das forças de perturbação.
O reconhecim ento desses padrões de m udanças e perm anências
nas paisagens físicas atuais, e sua confrontação com o registro histórico
e geológico recente (Neógeno) está na ordem do dia da geografia física
contem porânea, e do seu êx ito depende a própria m anutenção dos
atributos unificadores e de relevância social desta disciplina.
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CAPÍTULO 4

DEBATENDO O ESPAÇO GEOGRÁFICO: CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DO
PROGRAMA DE SAÚDE AMBIENTAL DA CIDADE DO RECIFE- PE.

Anselmo César Vasconcelos Bezerra
Jan Bitoun

1. Introdução
Este artigo é fruto das discussões ocorridas ao longo das
disciplinas cursadas no Programa de Pós- graduação em Geografia da
UFPE: Espaço e Modernidade, e Por um a Nova Econom ia Política; am bas
m inistradas pelo Professor Doutor Alcindo Sá. Além de algum as
reflex ões acerca do conceito de espaço geográfico, suas concepções e
usos pelo Programa de Saúde Ambiental da Cidade do Recife.
O objetivo do trabalho é reunir algum as referências sobre o citado
conceito, com intuito de prom over um debate fundam entado na
bibliografia

seguida

pelas

disciplinas,

bem

com o

em

obras

com plem entares e de fundam ental im portância para elucidação da
problemática.
Didaticam ente optou- se por uma divisão do trabalho em três partes. A
prim eira rem onta os principais debates, nos quais a questão do espaço
fez- se presente durante as aulas. Num segundo m om ento, as reflex ões
fazem referências a autores que trabalharam diretamente com esta
categoria espaço no âm bito da Geografia e da Epidemiologia. Por fim,
busca- se m ostrar através de um estudo de caso sobre o Program a de
Saúde Ambiental do Recife, como a Geografia, através do debate sobre o
espaço, torna- se vital no planejamento das políticas de saúde.
2. A Questão do Espaço na Construção do Saber
... a ciência poderia, por um pouco, abandonar a
obsessão com a verdade e se perguntar sobre seu

im pacto sobre a vida das pessoas: a preservação da
natureza, a saúde dos pobres, a produção de
alim entos, a liberdade, enfim , essa coisa indefinível
que se chama felicidade (ALVES, 2005).
Rubem Alves em sua obra, Filosofia da Ciência, introduz um a série de
questionam entos acerca do fazer ciência. Qual o real objetivo das
investigações científicas? Quais as diferenças entre o científico e o nãocientífico? Será difícil produzir ciência? Ao longo da obra constitui um
raciocínio de desm istificar a figura do cientista, m as afinal, o que isso
tem a ver com o debate aqui proposto?
Na evolução do pensam ento geográfico, o debate sobre a questão
do espaço possivelm ente é o de m aior ex pressividade, visto que o é o
principal objeto da ciência geográfica. Entretanto, e nas academ ias e
departam entos de geografia, com o esse tema tem sido trabalhado e/ ou
utilizado? Será que a distinção entre o senso com um e a ciência é
praticada? Ou, na concepção e gerenciam ento das políticas públicas em
saúde, categorias de análise íntim as da geografia são tratadas com o
senso com um ? Para Alves (2005), a ciência nada m ais é que o senso
com um refinado e disciplinado, ou seja, não se precisa de estratégias
incom uns para se adequar

à ciência,

apenas um

processo

de

desenvolvimento progressivo do senso comum, cujo alcance é possível a
qualquer pessoa desde que aperfeiçoada para tal tarefa.
Seguindo um a abordagem m ais histórica, porém não m enos
filosófica, Sábato (1993), debate a figura hum ana frente ao mundo que
habita, seu papel transform ador, sua relação com o tem po e o espaço,
suas angústias e sua função na evolução da ciência. O

hom em -

engrenagem é a caricatura da sociedade m oderna, caracterizada pela
sobreposição dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos, o tem po
e o espaço tornam- se divisíveis e quantificáveis.
Em um a sociedade na qual o sim ples transcurso do
tem po multiplica os ducados, em que o tem po é
ouro , é natural que se o m eça m inuciosam ente [...]
o espaço tam bém se quantifica. A em presa que freta
um barco carregado de valiosas m ercadorias não vai
confiar nesses desenhos de um ecúm eno rodeado

de grifos e sereias: necessita de cartógrafos, não de
poetas.

(SÀBATO, 1993).

Corroborando com essa linha de pensam ento, Baum an (2001)
m ostra toda transição entre períodos históricos, os quais ele denom ina:
wetware,

hardware

e

software.

Correspondendo

ao

período

do

naturalism o (hom ens e anim ais), da m odernidade pesada (m áquinas e
técnica),

e

da

m odernidade

leve

(inform ação

e

tecnologia),

respectivam ente. É debatendo sobre essa evolução que Bauman vai
inserir a questão do espaço e do tempo.
A

m odernidade

nasceu

sob

as

estrelas

da

aceleração e da conquista de terras, essas estrelas
formam

um a constelação

que contém

toda a

informação sobre seu caráter, conduta e destino.
Para lê- la, basta um sociólogo treinado, não é
preciso um astrólogo imaginativo (BAUMAN, 2001).
A linguagem metafórica acima transmite a idéia de um espaço não
mais absoluto, porém carregado de subjetividade e com plex idade. A
apropriação do espaço é característica na evolução da hum anidade,
entretanto, o culto ao individual se tornou uma m arca cada vez mais
forte na sociedade m oderna indo contra o m ovim ento que Baum an
(2001) denom ina civilidade, ou seja, o respeito e convívio entre
diferentes.
No m undo software, a velocidade dita as ações, todos correm no espaço
contra o tem po, a ciência tam bém avança na busca de soluções quase
im possíveis

para

individualism o

problem as

crescente.

acum ulados

Segundo

George

pela

ex acerbação

(1989),

as

do

relações

psicológicas entre o homem e o espaço geográfico alteraram- se:
O hom em

contem porâneo saiu de um

quadro

natural lim itado e personalizado e, ao m esm o
tem po, de um a sociedade fechada e hierarquizada.
Adquiriu a liberdade, perdendo as vantagens da
solidariedade. Está só, no espaço fechado dos
quadros orgânicos m ultidim ensionais, o prédio, o

bairro, a cidade, a aldeia de férias, a estrada, os
transportes públicos, a fábrica, o grande arm azém.
E instintivamente, é aí que busca o significado do
m undo e, ao m esm o tem po, o sentido da vida.
(GEORGE, 1989).
Em busca de uma reflex ão epistem ológica sobre o papel da
Geografia acerca da natureza de seu principal objeto de análise, Santos
(1999) faz um resgate das hipóteses trabalhadas acerca da categoria
espaço. Num prim eiro m om ento entendido com o conjunto de fix os e
flux os, sendo os elem entos fix os, fix ados em cada lugar, perm itindo
ações que m odificam o próprio lugar, e flux os novos ou renovados que
recriam as condições am bientais e sociais, redefinindo cada lugar.
(SANTOS, 1996). Um a segunda possibilidade de análise do espaço é
trabalhar com outro par de categorias: a configuração territorial e as
relações sociais.

(SANTOS, 1988). Sendo a prim eira resultante da

evolução dos com plex os naturais e as artificialidades que foram sendo
criadas pelos hom ens, e a segunda correspondendo à vida que anim a
esse sistema de elem entos naturais e artificiais, ou seja, a interação da
sociedade num a determ inada porção do mundo. Por fim , considera o
espaço form ado por um conjunto indissociável, solidário e tam bém
contraditório, de sistem as de objetos e sistem as de ações, não
considerados isoladam ente, m as com o o quadro único no qual a história
se dá. (SANTOS, 1999).
As idéias de Santos (1999) correspondem ao que observou Sábato
(1993), e Baum an (2001), um a sociedade cada vez m enos coletiva, na
qual os hom ens são reféns de um acontecer solidário de intenções
individuais. Objetos cada vez m ais técnicos e artificiais criados para fins
específicos que não nos interessam saber, apenas reproduzi- los no
espaço seguindo uma lógica vertical de tomada de decisões.
3. Uma Breve Evolução do Espaço na Geografia
Am plam ente pronunciada em diversas partes do m undo, a palavra
espaço tornou- se um vocábulo utilizado para denotar várias acepções.
Entretanto, para a Geografia, essa palavra possui um a trajetória de
debates conceituais acerca do seu uso e entendim ento. Ainda hoje, é

pivô

de

divergências

acadêm icas,

todavia

saudáveis

para

o

aperfeiçoamento desta ciência.
Na busca por desenvolver um referencial teórico referente ao
espaço, Isnard (1982) apresenta um a série de reflex ões acerca deste
conceito. Em sua obra, O Espaço Geográfico, o autor descreve:
A grande aventura do hom em no globo terrestre
terá sido, definitivam ente, ter constituído o espaço
segundo

m odelos

diferentes

dos

ecossistem as

originais, de ter substituído a intencionalidade pela
necessidade. À realidade objetiva do espaço natural
opõe- se, assim a realidade projetiva do espaço
geográfico nascido da iniciativa hum ana finalizada
(ISNARD, 1982).
Essa primeira concepção é quase unanimidade entre os geógrafos.
Foi m otivo de debates introdutórios em várias obras (GEORGE, 1989;
DOLFFUS, 1991; ANDRADE, 1998; SANTOS, 1999). Esta reflex ão inicial é
de sum a relevância, porque a diferenciação entre m eio natural e espaço
geográfico deve ser clara. Muitas vezes ouve- se falar que o objeto da
Geografia é a descrição da natureza da Terra, principalm ente na
form ação básica escolar. Lacoste (1998), é tax ativo ao criticar a
perpetuação dessa form a de se fazer geografia, para ele, é apenas um
artifício para encobrir a real utilidade desta ciência.
Na evolução do pensam ento geográfico a questão do espaço teve
abordagens diferenciadas. Segundo Corrêa (2001), o espaço em
realidade não

se constitui

em

um

conceito- chave na geografia

tradicional. Contudo, está presente na obra de Ratzel e de Hartshorne,
ainda que, no caso do segundo, de m odo im plícito. As categorias de
análise de m aior evidência durante essa fase da geografia foram
paisagem e região, a prim eira influenciada pelos m étodos descritivos
dos sistem as naturais, e a segunda m arcada pela prática da síntese
geográfica que buscava com pilar fatores hom ogêneos caracterizadores
de áreas, denominadas regiões.
O

conceito

de

Antropogeografia

espaço

vital

refere- se

às

desenvolvido
necessidades

por

Ratzel

territoriais

em

sua

de

um a

sociedade em função de seu desenvolvim ento tecnológico, do total de
população e dos recursos naturais. (CORRÊA, 2001). Foi um conceito

chave para as políticas ex pansionistas na Europa. Segundo Cam argo
(2005), na concepção ratzeliana, com o o espaço da Terra nunca cresce,
ou seja, é finito, ocorre um grande paradox o, que se origina na luta por
espaços vitais, pois as nações se desenvolvem econom icam ente e, logo,
tecnologicamente, tendem a querer ampliar seus territórios.
Já, para Hartshorne, o espaço é tido com o absoluto; um conjunto
de pontos que tem ex istência em si, sendo independente de qualquer
coisa. Para Corrêa (2001), nessa concepção, o espaço aparece com o
receptáculo que apenas contém as coisas. Nas palavras de Cam argo
(2005), sendo assim , o espaço seria fix o, im utável, um palco dos
eventos, com o ensinara Newton, seria um dado a priori, isto é,
preex istia aos fenôm enos, um conceito abstrato que não ex iste em
realidade.
Do ponto de vista da utilização do conceito de espaço, essa noção
fundada nas idéias de Kant, na qual concebia o espaço e o tem po com o
duas

categorias

transcedentalm ente

separadas

e

m utuam ente

independentes do conhecim ento hum ano (BAUMAN, 2001), ainda hoje
tem sido em pregada e/ ou entendida com o correta por m uitos técnicos
que planejam e gerenciam políticas públicas, às vezes por considerar
irrelevante um a concepção m ais adequada, ou m esm o por falta de
estudos interdisciplinares, que teoricam ente serviriam para preencher
essas lacunas.
Posteriorm ente,

quando

a

geografia

passa

a

utilizar

m étodos

quantitativos, elaborar e adotar modelos dedutivos, o espaço é visto sob
duas form as: planície isotrópica e representação m atricial (CORRÊA,
2001). No prim eiro caso, o entendim ento parte do pressuposto da
hom ogeneidade

da

superfície,

ou

seja,

não

se

evidenciam

as

diferenciações físico- sociais. No segundo caso, o espaço é representado
por um m odelo m atricial, na qual redes, nós e hierarquias aparecem
com o num cartogram a, e a distância será uma variável chave para
realização de análises espaciais. Os trabalhos de Christaller (1933) e
Von Thünen (1826) influenciaram bastante esta corrente na geografia.
Avançando
sobrepostos em

no

tem po,

em bora

esses

períodos

alguns m omentos da história,

tenham

Cam argo

se

(2005)

argum enta que a geografia no período do pós- guerra adota um a
postura que se associa à difusão do sistem a capitalista e, através do
em prego de técnicas estatísticas e m odelos m atemáticos, propõe a

análise geom étrica do espaço com o um instrum ental fundam ental de
análise da Geografia na busca da com preensão dos novos arranjos
espaciais surgidos nesta fase.
Com o advento da cham ada geografia crítica , o espaço torna- se
o

cerne dos principais debates entre geógrafos, alguns apenas

objetivando apagar o legado deix ado pela geografia denom inada
teorética- quantitativa, enquanto outros se preocupavam em promover
uma discussão conceitual sobre essa questão.
Na perspectiva hum anista, o espaço é tido com o vivido, no qual a
relação homem - m eio, a dim ensão da ex periência hum ana, a percepção
dos sujeitos pelos objetos vão elucidar a interpretação das diferentes
variáveis do espaço. Holzer, apud Corrêa (2001), descreve o espaço
vivido com o um a ex periência contínua, egocêntrica e social, um espaço
de m ovim ento e um espaço- tem po vivido que se refere ao afetivo, ao
mágico, ao imaginário.
Para os geógrafos com form ação m arx ista, trabalhar a questão do
espaço tam bém se tornou um desafio, um a vez que, segundo Corrêa
(2001), os m arx istas tinham abordado o espaço de m odo sem elhante
aquele das ciências burguesas, considerando- o com o um receptáculo
ou como um espelho externo da sociedade.
Nesta perspectiva, Gottidiener (1997), destaca a im portância da
abordagem dita produção social do espaço, pois ela procura unificar os
vários cam pos da análise urbana através da observação de que os atuais
problem as da sociedade parecem ser cada vez m ais articulados com o
problem as de natureza espacial. Sua contribuição tam bém foi trazer à
tona o debate acerca da teoria do espaço, através das obras dos nãogeógrafos, Manuel Castells e Henri Lefebvre, entretanto m uito influentes
nas discussões referentes à produção do espaço.
Para Gottidiener (1997), o enfoque da teoria do espaço de Castells
é o m esmo de Lefebvre. Contudo, enquanto Castells utilizou- se de um a
abordagem estruturalista, especialm ente para o espaço urbano, na qual
analisar o espaço com o um a ex pressão da estrutura social equivale,
pois, a estudar sua form ação por elem entos do sistem a econôm ico,
político e ideológico, e por suas com binações e pelas práticas sociais
que derivam

deles

(CASTELLS, 1977 apud GOTTIDIENER, 1997).

Lefebvre, por sua vez, utilizando- se do referencial m arx ista para m oldar
o que ele denom ina uma práx is- social, discute a im portância do espaço

e sua função decisiva na estruturação de um a totalidade, de um a lógica,
de um sistem a. Para ele, o espaço é o locus da reprodução das relações
sociais de produção . (LEFEBVRE, 1974 apud CORRÊA, 2001).
Influenciado pelas idéias de Lefebvre, Santos apud Cam argo
(2005), argum enta acerca do espaço, da formação socioeconôm ica e do
m odo de produção com o categorias interdependentes. Fortalecendo a
im portância dessa tríade, Corrêa (2001) afirm a que não há porque falar
em sociedade e espaço com o se fossem coisas separadas que nós
reuniríamos a posteriori, m as sim

de form ação

sócio- espacial ,

conform e sugeriu Milton Santos num a derivação do conceito de
formação socioeconômica de cunho marxista.
Com o síntese da evolução do conceito de espaço na geografia e não
m enos abrangente do que já foi apresentado, Cam argo (2005) define o
espaço com o a própria totalidade, fugindo do ideário do espaço
absoluto, não se constituindo em uma m era abstração newtoniana, em
que os eventos se desenvolvem . Para ele, o espaço geográfico
dimensiona- se interna e ex ternam ente com o um a teia de inter- relações
que une o social ao natural, form ando um único elo, dinâmico e
complexo.
4. Um Resgate da Concepção de Espaço na Epidemiologia
A construção do conhecim ento na epidem iologia apresenta
sem elhanças com a evolução da Geografia. Am bos os cam pos possuem
um a vasta área de atuação, por isso, viveram crises epistem ológicas que
elucidaram alguns questionam entos conceituais e ao m esm o tempo
retardaram alguns avanços. A epidem iologia, disciplina cujo propósito
fundam ental é estudar a saúde- doença enquanto fenôm eno coletivo
tem sido desafiada a desenvolver bases conceituais e m etodológicas
capazes de integrar o conhecim ento biológico aos fenôm enos sociais.
(POSSAS, 1989 apud COSTA e TEIXEIRA, 1999).
Atualm ente observam - se rápidas
global, e o Brasil é um dos
clim áticas,

degradação

da

palcos

transform ações

em

escala

dessas alterações. Mudanças

biodiversidade,

urbanização

crescente,

ocupação de zonas costeiras e planícies alagáveis, precariedade nas
condições de habitação e saneamento am biental, form am um com plex o
de causas associadas em redes, que transform am a configuração

territorial e carecem de investigação por m étodos científicos. Neste
sentido, tanto a Epidem iologia quanto a Geografia tem um papel
fundamental na interpretação e análise desses quadros, com o intuito de
apontar causas, gerar prognósticos e buscar soluções.
Diante deste cenário, o entendim ento do conceito de espaço faz- se
necessário, sendo assim a Epidem iologia vem buscando avançar cada
vez m ais na busca de concepções sólidas que contribuam em suas
investigações, através de interações com a Geografia. Cabendo aos
geógrafos, interagirem com a epidem iologia visando enriquecer um
debate interdisciplinar, no qual todos ganham com o aprim oram ent o
dos conhecim entos e a utilização m ais eficaz dos conceitos e categorias
de análise.
Inicialm ente

é

im portante

frisar

o

crescente

interesse

de

pesquisadores e profissionais da área de saúde pela geografia. Com o
fato, registrou- se no últim o Sim pósio Nacional de Geografia da Saúde,
realizado no Rio de Janeiro em 2005, um núm ero bem maior de
profissionais e pesquisadores da área da saúde que m esm o de
geógrafos, em bora a organização do evento tenha sido realizada, em
sua maior parte, por geógrafos.
Pretendendo- se discutir a concepção de espaço na Epidem iologia,
Barcellos (2000), em com entário a um artigo de Czeresnia e Ribeiro
(2000), afirm a que o espaço é m uitas vezes utilizado com o sim ples
plano geom étrico para a disposição e análise de dados epidem iológicos,
tendo com o prem issa os elem entos espaciais próx im os com partilharem
condições

sócio- am bientais

sem elhantes.

Vale

salientar

que

a

epidem iologia, assim com o a clínica, utilizava os conceitos da geografia
sem estabelecer- se um diálogo entre estes cam pos de conhecim ento,
ex istindo apenas esforços isolados não hegem ônicos neste sentido
(COSTA e TEIXEIRA, 1999). Todavia, nota- se um a crescente utilização
dos conceitos geográficos nas análises de saúde relacionados a um a
reflexão acerca de sua formulação teórica.
Concorda- se com Czeresnia e Ribeiro (2000), quando afirm am
que o conceito de espaço em Epidem iologia tem um a abertura
transdisciplinar, permitindo um a m ultiplicidade de significações, que
devem ser m obilizadas, tendo com o referência situações de saúde
definidas a partir de interesses devidam ente ex plicitados, ou seja, não é
o sim ples fato de entender a real concepção do espaço geográfico, m as

sim , saber utilizá- la de m odo coerente nas análises espaciais em saúde,
seja

na

interpretação

dos

eventos

epidem iológicos

e/ ou

no

planejamento das políticas.
Para entender essa relação histórica que perm eou im portantes
trabalhos, torna- se necessário fazer um breve resgate sobre a utilização
do conceito espaço na área da saúde. Para Pessoa apud Silva (1997), a
utilização do espaço com o categoria de análise para a com preensão da
ocorrência e distribuição das doenças nas coletividades é anterior ao
surgim ento da Epidem iologia com o disciplina científica, em bora os
conceitos não fossem discutidos, mas sim trabalhados implicitamente.
Os estudos m ais citados com o precursores da inserção da variável
espaço nas análises epidemiológicas apontam para a teoria dos focosnaturais, desenvolvida por Pavlovsky, cujo grande mérito foi através de
um a abordagem ecológico- geográfica desenvolver duas categorias de
análise. A prim eira, denom inada patobiocenose , rem etia- se ao espaço
natural que não sofrera ação hum ana, contudo condicionava- o pelas
suas características ecológicas a circulação dos agentes infecciosos. A
segunda cham ou de antropopúrgico , num a alusão ao espaço que já
fora alterado pelo hom em , e a partir dessa m odificação condicionava a
alteração da circulação do agente infeccioso. Segundo Silva (1997), o
rápido processo de urbanização e alterações am bientais no período
pós- guerra, resultou na dim inuição do im pacto da teoria do foco
natural, um a vez que Pavlovsky não previu essa veloz transformação e,
sua teoria só abarcava as primeiras mudanças nos focos naturais.
Um a evolução nos estudos espaciais em

epidem iologia foi

apresentada por Max Sorre, que segundo Czeresnia e Ribeiro (2000), foi
além da abordagem da teoria do foco natural, pois inseriu a variável
ação hum ana na form ação e dinâm ica daquilo que cham ou de com plex o
patogênico. Essa inserção foi realizada através dos estudos sobre
gênero de vida que com preende a adaptação do hom em ao m eio
geográfico e os condicionantes que o faz modificar esse meio.
Para Ferreira (2000), a teoria do foco natural de Pavlovsky se
encontra no âm bito de um a geografia m ais física, pois considera uma
posição

hierárquica

superior

do

hom em

frente

aos

eventos

epidem iológicos correspondente aos dem ais elem entos biológicos e
paisagísticos presentes. Já em relação ao com plex o patogênico de Max
Sorre, coloca- o no cam po da geografia hum ana, pois identifica o

homem não com o passivo biológico na relação agente- doença, m as
com o ativo na origem ou ex tinção dos com plex os patogênicos, variando
a ação humana em função de seu gênero de vida.
Outra grande contribuição nos estudos espaciais na epidem iologia
foi o legado de Sam uel Pessoa, considerado precursor da geografia
m édica no Brasil. Influenciado pelas teorias de Pavlovsky e Sorre, ele
fomentou discussões interdisciplinares, principalm ente sobre m edicina
tropical

envolvendo

debates

acerca

da

geografia

e

aspectos

epidemiológicos.

Os fatores que intervêm na incidência e propagação
das doenças infecciosas e parasitárias em um a
região, são num erosos e com plex os. Atribuí- los
som ente às condições geográficas e clim áticas é tão
errôneo com o incrim inar som ente a presença do
germ e. É claro que, por ex em plo, sem o bacilo
virgula

da cólera não pode ex istir esta grave

enferm idade, porém ninguém nega a ex istência de
um a geografia da cólera. Não se deve lim itar,
todavia, o term o

geografia de um a doença, no

sentido estrito que se entende por esta ciência. Se
se pode, em um m apa, delim itar as áreas de
endem icidade ou epidem icidade da cólera, da peste,
da m alária, das leishm anioses, etc., é que pelo
term o

geografia deve- se considerar

não

só

a

geografia física, o clim a e os dem ais fenôm enos
m eteorológicos, que caracterizam geograficam ente
a região,m as ainda as geografias hum ana, social,
política e econôm ica. E os fatores que m ais intervêm
na

variação

e

propagação

das

doenças,

são

justam ente os humanos (PESSOA apud CZERESNIA E
RIBEIRO, 2000).
Segundo Czeresnia e Ribeiro (2000), Foi tam bém nos estudos a
respeito das doenças endêm icas e epidêm icas que a elaboração teórica
de Milton Santos a respeito do espaço foi m ais utilizada. Buscou- se

estudar a distribuição das doenças com o resultado da organização
social do espaço.
Silva (1997) com enta sobre a interação entre a Geografia e a
Epidem iologia, utilizando- se da visão de Pierre George; para este autor,
ambas são disciplinas científicas cujo objeto é o centro de um a rede de
relações por dem ais am pla e com plex a para ser adequadam ente
compreendida através de uma visão metodológica estreita.
[...] a geografia tem de ser
heterogênea. Alinha- se por

m etodologicam ente
um

lado

entre as

ciências da terra ou da natureza, da mineralogia e
da petrografia, da geologia até a biologia; por outro
lado, a sociologia, a econom ia a psicologia social
[...] É esta a razão pela qual ela se encontra
continuam ente

em penhada

na

busca

de

sua

unidade. Esta unidade não pode ser m etodológica: a
pesquisa geográfica recorre sucessivam ente aos
m étodos de cada um a das ciências de que se vale
para chegar ao conhecim ento analítico dos dados
incluídos nas com binações que constituem o objeto
de

seus

estudos

fragm entários

ou

globais.

(GEORGE, 1972 apud SILVA, 1997).
Para Albuquerque (2000), a utilização do conceito de espaço
redefinido

pela geografia crítica é um a das propostas teórico-

m etodológicas no âm bito da epidem iologia que têm tentado integrar o
conhecim ento biológico do processo de adoecer aos fenôm enos sociais.
Não esgotando assim , as possibilidades de trabalhar o conceito de
espaço no âm bito da saúde, um a vez que as políticas públicas nesse
cam po tam bém deveriam buscar no entendim ento correto acerca do
espaço geográfico, fontes para planejam ento de políticas públicas m ais
eficientes, em se tratando de compreender a organização espacial.
A respeito desse debate Silva (1997) aponta que a discussão
acerca do espaço geográfico não pode ser tida com o solução no
entendim ento das análises epidem iológicas, para ele é apenas um
recurso m etodológico de grande valia, não só na com preensão dos
processos saúde- doença, bem com o no subsídio ao planejam ento dos

sistem as de atenção básica à saúde, preenchendo a lacuna com entada
no parágrafo anterior.
Para Costa e Teix eira (1999), a com plex idade do enfoque
conceitual de espaço, proposto pela geografia crítica tem levado a um a
im obilidade para a sua operacionalização face à intrincada dim ensão
que assum e a questão. Esse apontam ento tam bém é ex presso por Silva
(1997) quando com enta que a contribuição da Geografia inverteu a
ordem das análises epidem iológicas, pois, a princípio, observava- se a
doença e depois se verificava sua posição frente a determ inado
contex to, entretanto atualm ente busca- se com preender a totalidade e
analisar

com o

esse

processo

condiciona

determ inados

eventos

epidemiológicos.
Essa com plex idade nas análises pode ser justificada pelo uso das
escalas. Na tentativa de se com preender a gênese e os desdobram entos
de determ inado evento, ou m esm o realizar o planejamento e ex ecutar
um a política pública, faz- se necessário ter clareza quanto a essa
tessitura de objetos e ações dispostos espacialm ente. Entretanto,
quanto m ais se quiser aprofundar o nível de análise, m aior será o
esforço e m ais heterogêneos serão os elem entos passíveis de análise,
pois um a m udança de escala im plica num a alteração de fenôm enos,
alterações estas, não apenas nas proporções destes fenôm enos, com o
tam bém em sua natureza. (DOLFFUS, 1991). Sendo assim , não havendo
cautela na interpretação desses eventos na escala adequada, os
resultados obtidos através das análises espaciais não representarão à
realidade.
Ainda com o contribuições desta interação entre Geografia e
Epidem iologia, ex istem duas obras clássicas (CASTRO, 2002; LACAZ et
all. 1972), que embora não trabalhem diretamente o viés epistemológico
da questão do espaço, m ostram - se com o im portantes subsídios no
entendim ento dos debates sobre a espacialização da fom e no Brasil, e
alguns

apontam entos

introdutórios

sobre

Geografia

Médica,

respectivamente.
5. O Programa de Saúde Ambiental e o Espaço Geográfico
Diante das reflex ões teóricas apresentadas, buscou- se analisar
um a ex periência de política pública no âm bito da saúde que tenha na

sua concepção e operacionalização a presença do conceito

espaço

geográfico . A partir daí, pode- se discutir sobre os questionam entos
sugeridos no início deste artigo visando apontar as principais afinidades
e incongruências entre a Geografia e a Epidem iologia no que se refere
ao trato da questão do espaço geográfico.
O Program a de Saúde Ambiental constitui um a estratégia da
Secretária de Saúde do Recife para abordar os problem as de saúde
vinculados ao m eio am biente. Contrapondo- se a um a situação anterior,
centralizada, verticalizada e desarticulada entre program as de controle
da dengue, filariose e zoonoses. A nova proposta foi guiada pela
universalidade (todos os bairros do Recife são cobertos); eqüidade
(considerando as desigualdades intra- urbanas no risco de adoecer e
m orrer); integralidade (ações articuladas com outros órgãos m unicipais,
estaduais e federais); descentralização (três níveis gerenciais: central,
distrital

e

local,

com

coordenação,

planejam ento,

supervisão,

e

execução das ações articuladas no espaço do município).
Neste Program a, os dom icílios e adjacências são atendidos com o
unidades, os quais convivem com situações de riscos e proteção para
saúde hum ana. A estratégia prevê com o principal ator, o Agente de
Saúde Am biental (ASA), vinculado a um território, ex ecutando ações de
vigilância am biental, educação e inform ações dirigidas ao m eio físicobiológico (fauna, água, solo) e social (habitação), cujo quantitativo é
diferenciado em função do risco social e am biental de cada bairro
(Figura 1).
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Mapa de risco sócio- am bient al utilizado para dist ribuição dos Agentes pela

cidade do Recife.Fonte: Secretaria Municipal de Saúde do Recife, 2002.

A figura acim a representa o principal instrum ento da gestão
territorial do Program a. Esse mapa foi construído, a partir da interação
entre indicadores socioeconôm icos (renda, habitação e educação) e
indicadores epidem iológicos referentes à saúde am biental. A definição
de níveis de risco está relacionada com a m eta de im óveis diários que
cada agente deve visitar, ou seja, num bairro caracterizado pelo risco
alto, o núm ero de visitas é 13 im óveis/ dia, nos bairros de risco médio
são 17 imóveis/dia e nos casos de risco baixo são 20 imóveis/dia.
Após cinco anos de existência, o Programa encontra- se numa fase
de avaliação e reestruturação organizacional. Ainda apresenta várias
deficiências operacionais referentes à gestão territorial, estas apontadas
por órgãos de fiscalização, com o o Tribunal de Contas do Estado (TCE),
e tam bém por instrum entos de controle social, como o Conselho
Municipal de Saúde.
Atualm ente, os principais problem as referentes à gestão territorial do
program a consistem : no tratam ento pouco relevante ao m étodo de
análise

espacial

na

concepção

do

Program a,

ao

m odelo

de

regionalização político- adm insitrativo adotado, ao estabelecim ento da
uniform idade nos locais de visita, a desconsideração das diferenças
intra- bairro, a desatualização dos instrum entos cartográficos e ao não
funcionamento do sistema de informações geográficas.
Para efeito deste trabalho, analisou- se o caso da distribuição
eqüitativa dos agentes. Na maioria das vezes esta distribuição não está
atendendo a um a perspectiva de justiça distributiva, contradizendo o
princípio de eqüidade do Sistem a Único de Saúde (SUS), que é um dos
pilares do programa.
Tais distorções acerca da divisão territorial originaram - se da
diversidade sócio- espacial do Recife. A cidade, para gestão em saúde, é
dividida em seis Distritos Sanitários (DS) que correspondem às seis
Regiões Político- Adm inistrativas (RPA). Entretanto, esses DS apresentam
diferenças intra e interdistrital, dificultando o planejamento territorial
das ações em vigilância ambiental.
Diante do contex to apresentado, cabe questionar: Por que essa
divisão não condiz com o conceito de eqüidade apresentado pelo SUS?
Qual seria o planejam ento adotado para que a territorialização fosse
mais justa?

Para responder a tais indagações, é necessário voltar- se à geografia da
cidade, entendendo o espaço urbano, não com o um a planície isotrópica,
onde não ex istem diferenciações entre os objetos. Ou então, pensar o
espaço com o m ero receptáculo de núm ero e inform ações. Dessa form a,
desprezar- se- ia o caráter dinâm ico e interativo dos com ponentes que
constituem o espaço geográfico.
Segundo Santos (1999), o espaço deve ser considerado com o a
acum ulação desigual dos tem pos, modificado através dos sim ultâneos
eventos.

Entretanto,

na

conceituação

clássica

concebida

pela

epidem iologia, é apenas o substrato que ex erce sua influência através
de fenôm enos naturais. Para Silva (1997), seguindo essa conceituação, o
espaço torna- se estático e imutável.
Na visão de Lefevbre, é necessário com preender o espaço com o
espaço social, vivido, em estreita correlação com a prática social, não
devendo ser visto com o espaço absoluto, lugar por ex celência dos
núm eros e das proporções, nem com o um produto da sociedade, o
conjunto das coisas que o ocupam e seus subconjuntos, objetivado,
portanto funcional . (LEFEVBRE, apud CORRÊA, 2003).
Buscando sintetizar o debate sobre espaço geográfico, Dolffus
descreve:
[...] por conseguinte, surge o espaço geográfico
com o o esteio de um sistem a de relações, algum as
determ inadas a partir do m eio físico (arquitetura
dos volum es rochosos, clim a, vegetação), outras
provenientes das sociedades hum anas responsáveis
pela

organização

do

espaço

em

função

da

densidade dem ográfica, da organização social e
econôm ica, do nível das técnicas; num a palavra: de
toda essa tessitura pejada de densidade histórica a
que damos o nome de civilização (DOLFFUS, 1991).
Atualm ente, é im prescindível nos estudos e políticas focados na
epidem iologia, o entendim ento e o correto uso da categoria espaço
geográfico. Alguns estudos objetivaram um resgate epistem ológico,
com o apresentando na seção anterior. Esse resgate perm ite concluir que
a complex idade das transform ações,

principalm ente nos centros

urbanos, im pôs novas form as de elaboração teórica acerca do espaço. A

velocidade da transform ação das redes que integram os espaços é um a
das características m ais m arcantes da condição pós- m oderna que
m ostra com o distintas culturas e grupos sociais possuem diferentes
concepções acerca do espaço. (HARVEY, 1996).
A partir dessa análise, pode- se debater sobre as questões
sugeridas referentes ao PSA. O Program a tem sua análise focada sobre o
risco sócio- am biental dos bairros, todavia, os agentes que atuam junto
à população são territorializados num a escala m aior: os territórios.
Neste caso, não representando o risco sócio- am biental do bairro com o
um todo, pois estes apresentam condições particulares, agravantes ou
redutoras do risco, bem com o constrangim entos m aiores ou m enores à
operacionalização do trabalho.
Da form a que foi im plantada, esta metodologia não dem onstra as
desigualdades sócio- espaciais internas dos bairros do Recife, além de
não levar em consideração os procedim entos operacionais do cotidiano
dos agentes em relação às características físicas dos territórios e os
flux os neles desenvolvidos. Isso acontece porque na maioria das
políticas de distribuição espacial de agentes de saúde são usados
apenas indicadores que definem tipologias de territórios ou estratos.
Um a metodologia que se prenda aos lim ites político- administrativos
(bairros,

distritos) incorre em

algum as distorções,

especialm ente

quando se trata de um a cidade com o Recife, cujas desigualdades sócioespaciais são notadas em todas as localidades e não obedecem as
delimitações oficiais.
Sendo assim , a Geografia tem fundam ental im portância na
construção coletiva de propostas que, um a vez planejadas, são
reproduzidas no espaço geográfico, interferindo diretam ente na vida e
cotidiano das populações, com o tam bém na sua m odelagem , seja
através de m udanças na configuração territorial ou alterações nos
fluxos.
Para se atingir a eqüidade, o espaço deveria ser pensado além dos
núm eros

e

da

cartografia,

com o

na

abordagem

adotada

pela

epidemiologia clássica. Entender os processos e relações sociais seria de
fundamental importância para uma distribuição mais eficaz dos agentes.
Além disso, seria necessário com preender as rápidas m udanças que
reestruturam o espaço, bem com o o conhecim ento de um perfil m ais
detalhado da realidade urbana recifense.

O espaço pode constituir um a possibilidade para indicar relações
entre a saúde e a estrutura social e para a estratificação da população,
segundo condições de vida. (PAIM, 1997). Tais estudos serviriam para
orientar políticas públicas que visem à eqüidade e form ulações capazes
de aprim orar as condições de vida e saúde. Em bora a divisão territorial
do PSA tenha aplicado boa parte desses parâm etros, na sua concepção
não foram ex ploradas todas as possibilidades de com preensão do
espaço.
Para Bitoun et all (2005), o PSA deveria adotar uma concepção
renovada do espaço nas ações e relações que precisa m anter com
outros setores gestores do am biente. Devendo o espaço evidenciar um a
dialética entre contradições e solidariedade, no bojo das quais se
constroem ou adaptam - se práticas e introduzem - se novas técnicas e
ferramentas.
A título de síntese sobre esta reflex ão, Barcellos e Bastos (1996)
apresentam quatro form as de análise espacial. Em prim eiro lugar,
apresentam o espaço com o resultado da ação da sociedade sobre a
natureza; sua configuração incorpora a estrutura social e sua dinâm ica.
Em segundo, o espaço produzido socialmente ex ercendo pressões
econôm icas e políticas sobre esta sociedade e criando condições
diferenciadas para sua utilização por grupos sociais. Na terceira
concepção,

o

espaço

acum ula

as transform ações ocorridas na

sociedade, refletindo mais seu passado do que propriam ente o
presente. Por último, o espaço possui valor em si, produzindo condições
diferenciadas para a evolução de uma população ou atividade humana.
A partir daí, traçam - se dois cenários: um prim eiro referente ao
espaço enquanto m eio, no qual há necessidade de se entender a
reprodução das relações sociais com o objetivo de elaborar políticas de
planejamento espaciais voltadas para a saúde da população. Num
segundo campo, tem - se o espaço com o m esm o referencial, todavia
analisado sob a ótica do risco am biental dos lugares à saúde da
população. Essas duas correntes somadas ao uso de geotecnologias têm
predominado na produção de trabalhos que discutem a relação entre
geografia e saúde.
É sobre essas m últiplas perspectivas de com preensões acerca do
espaço geográfico, que o PSA deve se voltar, pois prender- se a um

conceito estático de espaço não ajudará o Program a a atingir seus
objetivos, principalmente àqueles relacionados à gestão territorial.
Desta form a, incorporar a categoria espaço em
estudos de saúde significa não só estabelecer
diferenciações entre conjuntos de regiões conform e
características que as distingam , m as tam bém
introduzir a variável localização nestes estudos, seja
para

ex pressar

diferentes

condicionantes

dos

agravos, ou destacar a im portância de se considerar
a heterogeneidade da população quanto às suas
necessidades e acesso aos serviços de saúde,
postulando

o

conceito

de

eqüidade

com o

fundam ental para a priorização das ações, visando a
gradual dim inuição das desigualdades observadas
(MENDES, 1990).
6. Considerações Finais
Mesm o a Geografia podendo contribuir para o planejam ento e
gestão de políticas em saúde, é necessário destacar que esse não é o
papel de um a só ciência. A necessidade de estudos interdisciplinares
torna- se cada vez mais essencial para solução de velhos problemas.
O entendim ento da categoria espaço é apenas um ex ercício para
reflex ão acerca de com o as políticas públicas em saúde tratam essa
questão. Cabe, a cada ciência, colaborar com sua análise, num debate
de idéias que visem aperfeiçoar essas políticas com intuito de m elhor
contribuir para o bem estar social da população.
Mesm o sendo m ais fácil ex ecutar um planejam ento rápido,
tratando o espaço com o plano hom ogêneo, ou apenas com o reflex o de
indicadores,

torna- se necessário

planejamento,

buscando

um

com preender

esforço
m ais

m aior

na fase do

precisam ente

o

que

representa o espaço geográfico, para no futuro, não se precisar corrigir
erros pretéritos.
A territorialização do PSA, m esm o com algum as deficiências, é
um a prática ousada e interessante, na m edida em que visa aprox im ar o
poder público das com unidades, através da representação dos agentes

em territórios específicos. Nesse plano, a territorialização torna- se um
instrumento poderoso, por criar um vínculo entre população e governo.
Destaca- se de fundam ental im portância, a participação dos agentes,
com conhecimento em pírico referente ao seu espaço de atuação, nos
processos de aprim oram ento da gestão territorial do PSA. Som ente
através de ações participativas, nas quais os agentes sintam- se tam bém
planejadores, novos cenários poderão ser visualizados na perspectiva de
uma distribuição eqüitativa de agentes pela cidade.
Pensar o espaço com o um a categoria tão im portante quanto à
prevenção e vigilância em saúde, é um ex ercício constante que os
gestores devem praticar. Sendo assim , a gestão territorial de políticas
públicas em saúde ganhará m aior peso, pois se percebe que apenas um
determ inado ram o do conhecim ento, seja a Epidem iologia, a Sociologia
ou a Geografia, não seria capaz de form ular um planejamento e
executar uma gestão de territórios para saúde sem cometer deslizes.
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CAPÍTULO 5

TURISMO E PROCESSO DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO:
Prolegômenos A Quem Deseja Fazer Uma Análise Geográfica Do
Turismo

Cláudio Jorge Moura de Castilho

1. Considerações Iniciais

O Turism o: Um a Prática Sócio- Espacial Que

Se Torna Cada Vez Mais Im portante No Mundo Atual, Reproduzindo
Interesses Dominantes
Não podem os deix ar de adm itir que o turism o tem - se tornado um
fenôm eno cada vez m ais im portante na vida das pessoas; e ist o
independentemente das suas condições econôm icas, sociais, culturais,
políticas e ideológicas. Por essa razão, o turism o é usado com o
instrum ento de vida e poder não som ente pelos indivíduos e grupos
sociais, m as tam bém pelo Estado e outras instituições com intenções e
propósitos ligados à manutenção da lógica da acum ulação de capital,
comandada hoje por princípios neoliberais.
Mas para atingir tal objetivo, faz- se m ister considerar tam bém
um a outra condição à realização do turism o com o instrum ento de vida e
poder. Trata- se da dim ensão espacial, ou seja, sem a form ação de
lugares que lhe ofereçam uma organização espacial propícia, jam ais o
turismo

e qualquer outro fenôm eno

conseguiria acontecer com o tal.

A este respeito, na sua Microfísica do Poder, Michel Foucault já cham ava
a atenção dos cientistas sociais para o fato de que, para acontecerem e
realizarem os seus objetivos, a sociedade
que a compõem

ou melhor, os grupos sociais

necessitam de uma organização espacial eficaz.

Ao m esm o tem po, a geografia, m ediante um longo esforço
epistem ológico que teve o seu início, sobretudo, nos anos 60 do século
passado, tam bém tem mostrado o papel que o espaço ex erce no
processo de organização e constituição da sociedade; como um a
instância social, um fator ao processo de organização social, com o

verem os na próx im a seção deste ensaio. Com efeito, ao mesm o tem po
em que a fix ação de objetos de interesse turístico no espaço geográfico
constitui resultados de um conjunto de ações voltadas à prom oção do
turism o; por outro lado, eles serão tam bém fatores im pulsionadores
dessas ações. E isto num contínuo processo ao qual D. Harvey dá o
nome

de

ajuste

espacial

o

qual

refere- se,

principalm ente

à

espacialidade do processo de acumulação do capital, ou seja:
A acum ulação do capital sem pre foi um a questão profundam ente
geográfica.

Sem

as

possibilidades

geográfica,

à reorganização

inerentes

espacial

e ao

à

ex pansão

desenvolvimento

geográfico desigual, o capitalism o há m uito teria cessado de
funcionar

com o

sistem a

econôm ico- político.

Essa

perpétua

realização do que cham ei alhures [...] de ajuste espacial

das

contradições internas do capital (registrado de modo m ais
marcante com o um a hiperacum ulação do capital num a área
geográfica específica), associada com um a inserção desigual dos
diferentes territórios e das form ações sociais no m ercado m undial
capitalista, criou um a geografia histórica global de acum ulação do
capital cujo caráter precisa ser bem entendido. (2004: 40)
É neste contex to que, tam bém , se nota o crescim ento das
atividades ligadas ao turism o. Atividade própria de um a sociedade
fundam entada cada vez m ais no consum o de objetos que representam
im agens eficazes para mascarar uma realidade perversa. Segundo
Harvey (1996: 55):
Mais recentem ente,

na Inglaterra,

treze cidades industriais

estagnadas [...] juntaram esforços prom ocionais para captar um a
m aior parcela do m ercado turístico britânico. Aqui está com The
Guardian (09- 05- 87) descreve esta em preitada bem - sucedida:
Além de gerar renda e criar em pregos em área de desem prego
aparentem ente crônico, o turismo teve também um significativo
efeito secundário através da m elhoria generalizada do am biente.
Obras de fachada e m elhoram entos feitos para atrair m ais turistas
tam bém m elhoram a qualidade de vida dos que m oram no local,
atraindo inclusive novas indústrias. Conquanto as vantagens
específicas de cada um a das cidades sejam obviam ente variadas,
cada um a delas é capaz de oferecer am ostras estruturais do que
ex atam ente as engrandeceram . Em outras palavras, elas dividem

um ingrediente de marketing cham ado herança industrial e/ ou
m arítima. Festivais e eventos culturais tam bém se tornam o foco
de investimentos.
Mais adiante, neste m esmo artigo, com plem entando o seu
raciocínio explicitando na citação acima, Harvey lembra- nos de que:
A ênfase no turism o, na produção e consum o de espetáculos, na
produção de eventos efêm eros num a dada localidade representam
os rem édios favoritos para econom ias urbanas m oribundas.
Investim entos urbanos desse tipo podem ser paliativos im ediatos
apesar de efêmeros aos problem as urbanos. Mas estes são, em
geral, altamente especulativos. (Ibidem: 59)
Adem ais, ao m esm o tem po, o turism o é percebido, tam bém pelos
grupos sociais m ais pobres das cidades, com o um m ecanism o m ediante
o qual eles poderão conseguir um em prego e renda com vistas à sua
m obilidade sócio- espacial. E, ainda que isto não se realize de im ediato,
pelo m enos perm anece um a ex pectativa de que eles conseguirão essa
m obilidade num futuro próx im o. Neste sentido, não é à toa, que
proliferam nas cidades diversos cursos de capacitação voltados ao setor.
No geral, as elites dirigentes locais
nacionais e globais

nas suas relações com elites

conseguem elaborar e difundir, segundo Castilho

(2001), representações sócio- espaciais que garantem a manutenção da
ordem existente.
Por tudo isso é que já definim os o turism o com o (CASTILHO,
1999) um a prática sócio- espacial, sim ultaneamente, objetiva e subjetiva
que se redefine, constantem ente, segundo os interesses dom inantes na
sociedade. Porém , hoje, acrescentam os a esta definição que se faz
m ister considerar, concom itantem ente, os interesses que ainda não se
tornaram dom inantes tam bém vigentes na sociedade. Trata- se do
conjunto de interesses ligados aos grupos sócio- territoriais dom inados
que necessitam de serem contem plados pelas ações de gestão
articuladas a um planejamento conseqüente

não

do espaço; pois é do

em bate e discussão, de m odo democrático e autonom ista entre esses
interesses,

que

se

poderá

vislum brar

a

concretização

do

desenvolvim ento sócio- espacial em qualquer que seja a dim ensão da
vida social.

2. O Espaço Geográfico Com o Fator De Construção De Lugares: Lugares
Turísticos
Desde o final dos anos 70 e início dos anos 80 do século passado
que Santos (1980 e 1982), fundam entado na contribuição teórica do
filósofo francês Henri Lefebvre, discute, de m odo m ais aprofundado, no
Brasil, o papel do espaço com o um a instância social, ou seja, não
som ente com o um produto da sociedade, m as tam bém com o um a
condição à sua realização com o sociedade; daí o espaço geográfico
constituir um fator social. Isto quer dizer que o espaço não com preende
um epifenôm eno, ou seja, um mero repositório de form as espaciais,
m as que tam bém constitui um fator que influi nas decisões e escolhas
da m aneira mediante a qual a sociedade produzirá os seus lugares de
vida.
Nesse sentido, retom ando a idéia de que o espaço possui, ao
m esm o tem po, um a ex istência corpórea e uma ex istência relacional ,
desenvolvida na sua Por Um a Geografia Nova..., Santos (1996) definiu o
espaço com o um conjunto indissociável, contraditório e solidário de
sistem as de objetos e sistem as de ações; um a totalidade em m ovim ento
perm anente de totalização. Isto significa que o espaço não consiste
apenas em um a dim ensão m aterial da sociedade

localização e

distribuição dos edifícios e das vias de acesso, paisagens, centros
com erciais

etc.

imaterialidades

m as,

sim ultaneam ente,

em

um

conjunto

de

em oções, desejos, intenções, propósitos e técnicas

que se m anifestam por m eio de ações as quais, por sua vez, produzem
e usam aquelas m aterialidades a fim de fazer com que a sociedade se
realize.
Sendo assim, para que o turism o se concretize como um a prática
sócio- espacial, faz- se necessário que o espaço lhe ofereça o conjunt o
de objetos espaciais sem os quais o turism o não poderia acontecer.
Dentre tais objetos, em se tratando, principalm ente, do turism o,
prim eiramente, tem os que pensar naqueles relativos às atrações as
quais se guiam por princípios que se baseiam nos aspectos da
diferença, originalidade, aprazibilidade e funcionalidade do lugar.
Concom itantem ente, tem - se a presença dos objetos diretam ente
utilizados pelos turistas quando chegam ao lugar turístico, ou seja, as
construções que oferecem os serviços de interesse turísticos m ais

freqüentes: alojam ento, restauração, informação turística, passeios,
acessibilidade,

atrações

histórico- culturais

funcionam com o sistem as

redes

etc.

Construções

que

de objetos na m edida em que só

funcionam em inter- relação uns com os outros. E na sua inter- relação
com as ações as quais, ao m esm o tem po, os re- produzem e os utilizam
como meio à sua realização.
Por isto, paralelam ente, não podem os deix ar de considerar as
ações que, além

de produzirem

e viabilizarem

a localização

e

distribuição espacial desses objetos espaciais de interesse turístico, com
base na própria potencialidade do lugar, contribuem para inserir esse
lugar nos diferentes espaços do m ercado do turism o, do regional ao
global. Essas ações, na realidade, atendem aos interesses dos agentes
produtores do espaço geográfico, no caso em análise, m ediante a
organização territorial para que o espaço se torne um lugar turístico. É a
isto que cham am os, alhures (CASTILHO, 2000a e 2000b), com base na
reflex ão

do

geógrafo

francês

George

Cazes,

de

processo

de

turistificação.
Os agentes do processo de produção do espaço para fins
turísticos são aqueles que agem , no espaço, no sentido de turistificá- lo,
tornando- o, assim , um lugar turístico. São ex em plos desses agentes as
instituições

públicas

e privadas, os diversos indivíduos e grupos

sociais envolvidos, os em presários e outros. São estes que, m ediante as
suas ações, constroem o lugar turístico, ou seja, o espaço que será
usado para atender os interesses, principalm ente, das atividades ligadas
ao turism o. Com isso, os planos, program as e projetos governamentais;
as pressões de setores organizados da sociedade com vistas à sua
participação no processo de turistificação do espaço, dentre outros,
constituem ex em plos de ações as quais se acham inter- relacionadas
entre elas, tecendo um sistema

uma rede

de ações.

Com relação aos seus níveis de ex istência e, por sua vez, de
abordagem , na sua m aior parte, quando os lugares são fracos , essas
ações atendem a interesses ex teriores ao lugar, tratando- se, neste
sentido de vetores verticais; os quais, por sua vez, não consideram e, ao
m esm o tempo, refutam grande parte das iniciativas locais, do lugar, ou
seja, os vetores horizontais. Fato que contribui sobrem aneira ao
processo de alienação do lugar, na m edida em que o lugar passa a ser
produzido m ais no sentido de atender a interesses de grupos dirigentes

localizados em outros lugares
globalização

aqueles decididores do processo de

do que os do próprio lugar. Procurando definir as

verticalidades e horizontalidades, Santos diz- nos o seguinte:
Nas atuais condições, os arranjos espaciais não se dão apenas
através de figuras form adas de pontos contínuos e contíguos.
Hoje, ao lado dessas manchas, há, tam bém , constelações de
pontos descontínuos, m as interligados que definem um espaço de
flux os reguladores. As segm entações e partições presentes no
espaço sugerem , pelo m enos, que se adm itam dois recortes. De
um lado, há ex tensões form adas de pontos que se agregam sem
descontinuidade, com o na definição tradicional de região. São as
horizontalidades. De um

lado, há pontos no espaço

que,

separados uns dos outros, asseguram o funcionam ento global da
sociedade e da econom ia. São as verticalidades. O espaço se
com põe de uns e de outros desses recortes, inseparavelm ente. É a
partir dessas novas subdivisões que devemos pensar novas
categorias

analíticas.

Enquanto

as

horizontalidades

são,

sobretudo, a fábrica da produção propriam ente dita e o lócus de
um a cooperação mais lim itada, as verticalidades dão, sobretudo,
conta dos outros m om entos da produção (circulação, distribuição,
consum o), sendo o veículo de um a cooperação m ais am pla, tanto
econôm ica e politicam ente, com o geograficam ente. (1997: 225)
(itálicos no original)
As verticalidades são vetores de um a racionalidade superior e dos
discursos pragm áticos dos setores hegemônicos, criando um
cotidiano obediente e disciplinado. As horizontalidades são tanto
o lugar da finalidade im posta de fora, de longe e de cim a, quanto
o da contrafinalidade, localm ente gerada. Elas são o teatro de um
cotidiano conform e, m as não obrigatoriam ente conform ista e,
sim ultaneam ente, o lugar da cegueira e da descoberta, da
complacência e da revolta. (1997: 227)
Desse modo, o lugar, de acordo com a perspectiva m iltoniana,
com preende um ponto, ao m esm o tem po, de intersecção e conflito
entre verticalidades e horizontalidades. E, principalm ente sob o dom ínio
da racionalidade do capital, as verticalidades possuem com o propósito
fundam ental

subm eter

as

horizontalidades

aos

seus

interesses,

consolidando as solidariedades organizacionais. Mas isto não significa

que as horizontalidades não reajam aos im pulsos com andados pela
racionalidade do capitalism o, ou seja, elas resistem . Neste sentido,
Santos nos lembrava de que:
os lugares tam bém se podem unir horizontalm ente, reconstruindo
aquela base de vida com um , susceptível de criar norm as locais,
norm as regionais... que acabam por afetar as norm as nacionais e
globais. Na união vertical, os vetores de m odernização são
entrópicos. Eles trazem desordem às regiões onde se instalam ,
porque a ordem que criam é em seu próprio e ex clusivo benefício.
Isso se dá a serviço do m ercado, e tende a corroer a coesão
horizontal que está posta ao serviço da sociedade civil tom ada
com o um todo. Mas a eficácia dessa união vertical está sem pre
sendo posta em jogo; e não sobrevive senão à custa de norm as
rígidas

ainda que com um discurso liberal. Enquanto isso, as

uniões horizontais podem ser am pliadas, m ediante as próprias
form as novas de produção e de consum o. [...] Devem os ter isso
em mente, ao pensar na construção de novas horizontalidades
que perm itirão, a partir da base da sociedade territorial, encontrar
um cam inho que se anteponha à globalização perversa e nos
aprox im e da possibilidade de construir um a outra globalização.
Por enquanto, o Lugar

não im porta sua dim ensão

é,

espontaneam ente, a sede da resistência, às vezes involuntária, da
sociedade civil, m as é possível pensar em elevar esse m ovim ento
a desígnios mais am plos e escalas m ais altas. Para isso, é
indispensável

insistir

na necessidade de

um

conheciment o

sistem ático da realidade, m ediante o tratam ento analítico de
territórios, interrogando- o a propósito de sua própria constituição
no momento histórico atual. (1997: 206- 207)
Esta tarefa, que é a nossa tarefa de intelectual, contribuirá para
desconstruir o processo de alienação do espaço acim a m encionado e,
por sua vez, poderá prom over a elucidação da natureza da realidade
sócio- espacial das pessoas. Som ente assim , com eçarem os a plantar a
sem ente que germ inará rumo ao fortalecim ento do lugar de vida dos
habitantes da terra a fim de se posicionarem diante da racionalidade
m odernizadora do capital e de reivindicar e lutar por um m undo m ais
justo. É difícil, porém não im possível im aginar isto desde que se

considerem as condições, ao m esm o tem po, objetivas e subjetivas, reais
das relações sociais do lugar. Nesse sentido:
A localidade se opõe à globalidade, mas também se confunde com
ela. O mundo, todavia, é nosso estranho. Entretanto se, pela sua
essência, ele pode esconder- se, não pode fazê- lo pela sua
ex istência, que se dá nos lugares. No lugar, nosso Próx imo, se
superpõem , dialeticam ente, o eix o das sucessões, que transm ite
os tem pos ex ternos das escalas superiores e o eix o dos tempos
internos, que é o eix o das coex istências, onde tudo se funde,
enlaçando, definitivamente, as noções e as realidades de espaço e
de tem po. No lugar

um cotidiano com partilhado entre as mais

diversas pessoas, firmas e instituições

cooperação e conflito são

a base da vida em com um . Porque cada qual ex erce uma ação
própria, a vida social se individualiza; e porque a contigüidade é
criadora de com unhão, a política se territorializa, com o confront o
entre organização e espontaneidade. O lugar é o quadro de um a
referência pragm ática do m undo, do qual lhe vêm solicitações e
ordens precisas de ações condicionadas, m as é tam bém o teatro
insubstituível das paix ões hum anas, responsáveis, através da ação
com unicativa,

pelas

mas

diversas

manifestações

da

espontaneidade e da criatividade. (SANTOS, 1997: 258)
Desse m odo, qualquer que seja o fenôm eno social ex istente,
incluindo aí o turismo, ele pode contribuir para concretizar a m udança
da realidade sócio- espacial, ao pensá- lo considerando as suas relações
transversais com a com plex idade do real, sob princípios efetivam ente
hum anistas. Na próx im a seção deste ensaio, vam os pensar em que
m edida o turism o, dentro do quadro de referências acim a esboçado,
poderia constituir- se num instrum ento de fortalecim ento do lugar; ou
melhor, em que condições ele poderia de fato tornar- se um instrumento
fortalecedor do lugar?
3. O Turismo E A Força Do Lugar
No seio ainda do processo de ex pansão do m odelo fordistakeynesiano, durante o período de 1945 a 1973, segundo Harvey (1996),
a nova cultura internacional trazida pelo novo internacionalism o,
apoiando- se fortem ente em capacidades recém- descobertas de reunir,

avaliar e distribuir inform ação, tam bém proporcionou o crescim ento de
outras atividades econôm icas, além das atividades produtivas. Dentre
aquelas atividades, destacaram - se aquelas ligadas a bancos, seguros,
hotéis, aeroportos e, por fim , turism o; portanto estas atividades
passaram a acontecer de m odo m ais intenso, de m odo m ais intenso, em
diversos lugares do m undo, com o prom otoras da racionalidade do
sistema capitalista.
No caso especificam ente do turism o, que é o tem a que nos
interessa neste m om ento, além de constituir um a nova fronteira da
ex pansão do capitalismo, de m odo m ais intenso, segm entos sociais das
elites dirigentes em vários lugares do m undo tam bém vislum bram , a
partir dele, perspectivas de crescim ento econôm ico e, sobretudo, de relegitimação político- social. Até m esm o, com o dito acim a, segm entos
pobres da sociedade, cooptados pela eficácia das representações sócioespaciais as quais ressaltam m uito perspectivas de m obilidade sócioterritorial m ediante o turism o, passaram a acreditar no turism o com o
instrum ento de m udança. É assim que o turism o, com o um a atividade
im portante do m ercado capitalista nos dias de hoje, vai cada vez m ais
construindo relações fortes com o espaço geográfico o qual constitui,
sim ultaneam ente, um produto e um a condição ao desenvolvim ento do
próprio turismo.
Todavia,

as idéias e os program as de turism o

acontecendo em diversos lugares do m undo
rurais

que vêm

em suas áreas urbanas e

em países do Terceiro Mundo com o o Brasil, nos quais

perm anecem fortes e gritantes desigualdades sócio- territoriais e o
processo de produção do espaço continua acontecendo de m odo a não
garantir a cidadania de grande contingente das suas populações, o
turism o acaba enfraquecendo esses lugares. E isto porque, apesar do
crescim ento de atividades a ele vinculadas e da turistificação de poucas
áreas selecionados, pelas elites dirigentes locais, a fim de se tornarem
vitrines dos interesses predom inantes do referido processo, não
constituem ações integradoras, articulando essas áreas ao espaço da
cidade como um todo.
Com o, na grande m aioria das vezes, os grupos sociais e os
territórios selecionados para receberem esses investim entos continuam
sendo aqueles que sem pre foram beneficiados pelo capitalism o, não
ocorre m udança social nenhum a. Apenas reforçam - se as solidariedades

organizacionais por meio das quais os interesses do capital globalizado
fazem- se presentes nos lugares, chegando m esm o a destruir vínculos
ligados a solidariedades orgânicas ex istentes nesses lugares. E ist o
porque à medida que se vai aceitando a idéia de que se conseguirá
m udanças com a inserção do lugar no m undo globalizado, pelo turism o,
em bora isto não passe de uma fantasia. Contudo, num m undo cada vez
m ais com petitivo, só se tem chances quando se está preparado para
enfrentar a forte seletividade do m ercado fortem ente racionalizado do
capitalism o. Mas quantos são aqueles que, efetivam ente, se acham
preparados? Sobretudo quando se pensa que nos acham os num a
realidade onde o Estado do bem - estar social e nem mesmo o fordism o
se completaram?
Neste processo, parece- nos que cada vez m ais os interesses
locais vão- se esvaindo, na m edida em que as sociedades (locais)
im buídas pela fábula do crescim ento

sem perceberem que esta

perspectiva representa interesses estranhos ao lugar 2 e que por isto não
se consegue grandes resultados , deix am - se levar pela referida fábula
e se esquecem de pensar em que m edida se deve refletir sobre as reais
perspectivas do turism o prom over o desenvolvim ento sócio- espacial.
Com isso, passa- se a pensar no lugar, a partir de outro quadro de
referência estranho a ele, prom ovendo, assim o que M. Santos cham ou
de alienação do espaço. É esta a situação real!
Mas nem tudo está perdido, visto que é no lugar, com o dissem os
na seção anterior, que se acha o conjunto das potencialidades para a
m udança das condições de ex istência da sociedade; ou seja, é no lugar
que ainda ex istem presentes alguns dos elem entos referentes às
2

Segundo Sant os (1997: 226): De uma est rut uração dit a nat ural , ex ist indo pela troca

de energia ent re os seus elem entos (tal como eles são e com o est ão dispostos),
passam os a um a valorização das coisas, por interm édio da organização, que com anda
sua vida funcional. Na caracterização atual das regiões [e dos lugares], longe est am os
daquela solidariedade orgânica que era o próprio cerne da definição do fenôm eno
regional. O que t em os hoje são solidariedades organizacionais. As regiões ex istem
porque sobre elas se im põem arranjos organizacionais, criadores de um a coesão
organizacional baseada em racionalidades de origens distant es, m as que se t ornam
um dos fundamentos da sua ex ist ência e definição. [...] A hom ogeneização ex ige um a
integração dependente, referida a um ponto do espaço, dentro ou fora do mesmo país.
Nos outros lugares, a incorporação desses nex os e norm as ex t ernas têm um efeit o
desint egrador das solidariedades locais então vigent es, com a perda correlativa da
capacidade de gestão da vida local.

solidariedades orgânicas historicam ente presentes. Elem entos que
podem , em usando da criatividade, ser transformados em contraracionalidades m ediante as quais se pode pensar em

cam inhos

realmente novos, rumo ao desenvolvimento sócio- espacial.
É nesse sentido que o turism o, assim com o outros tantos
fenôm enos, poderá constituir algo que venha a contribuir para, a partir
dele, refletir- se sobre as suas reais possibilidades de integrar sócioespacialm ente as pessoas não som ente nos m ercados de trabalho e
consum o, m as tam bém e, sobretudo, na sociedade. Com efeito, o
turism o em países com o o Brasil, assim com o as atividades a ele
ligadas, qualquer que seja a sua pertinência no espaço e no tem po,
deve, na verdade, ser pensado no âm bito de um a relação transversal
com a construção do espaço do cidadão e, por sua vez, da cidadania.
Sem resolver prim eiro esta questão, não se conseguirá m udar nada.
Nesse sentido, vale a pena recuperar a idéia de que:
o desenvolvim ento do turism o não é tarefa nem de curto nem de
m édio prazos. São necessárias fortes determinações políticas de
equilíbrio na distribuição de renda, do em prego... São necessários
projetos de alta credibilidade para se contar com instâncias
internacionais

de

financiam ento,

sem

falar

das

próprias

negociações que a trama internacional ex ige. São necessárias
gerações para construção e reorganização do espaço, de toda
paisagem , urbana ou natural... O tem po de reorganização de todo
um território se conta por décadas, o que faz da opção pelo
turism o, em seus aspectos territoriais, um investim ento a longo
prazo. Mas suponho por onde tudo deva com eçar. Penso eu, num
plano nacional de desenvolvim ento conseqüente, que tenha em
conta: a inclusão social, o com bate inclem ente à injustiça, a
consecução real das m etas traçadas. Mas falar num plano nacional
de desenvolvimento e do planejamento como processo nos remete
a outra dificuldade não resolvida. Problem a que não é do turism o,
m as estrutural do país

sem o qual este setor não se desenvolve.

[...] Em duas palavras, carecem os essencialm ente de m entalidade
planejadora [e não só com o atividade do governo] e de resolver a
questão social, binôm io que se constitui na pedra angular para o
equacionam ento do turism o. Fatores virtualm ente associados,
porque, tanto quanto a história revela, a questão social não se

resolve pelo acaso (isto é, a antípoda do plano) m as por um
projeto, um a conquista que se instaura em todos planos da
cidadania. (itálicos no original) (YAZIGI, 1999:.36- 37)
O que nos rem ete, como já dissem os em outras oportunidades,
fundamentando- nos em D. Harvey, à idéia da necessidade de usarmos,
com força e determ inação, a nossa capacidade im aginativa para
pensarm os, refletirm os e construirm os, em coletividade, a form ação
histórico- geográfica que almejamos construir.
Somente

assim

é que o

turism o

constituirá de fato

um

instrum ento fortalecedor do lugar, ou seja, vale reiterar, na m edida em
que as suas form as de m anifestação forem profundam ente discutidas,
dem ocraticam ente e com autonom ia, por todos os interessados; tendose a consciência de que o crescimento e a diversificação das atividades a
ele atreladas constituem atividades que se som am a outras já ex istentes
no lugar. E que devem ser consideradas no âm bito da com plex idade do
processo de produção do espaço geográfico, na sua totalidade.
Ao m esm o tem po, para que o turism o constitua um fator
fortalecedor do lugar, faz- se m ister que o lugar seja forte, ou seja, que
a sua sociedade participe ativam ente, com liberdade, autom onia e
conhecim ento de causa, do processo de construção do seu lugar; não se
silenciando com relação aos problemas que enfrentam no seu cotidiano.
Vale a pena deixar claro que um lugar forte é aquele em que, baseandonos em M. Santos, a sociedade se acha organizada, consciente do seu
papel social, conhecedora da sua realidade e participando livrem ente
para fazer suas escolhas, mediante ações com unicativas coerentes com
os interesses horizontais. E esta participação deve acontecer de m odo a
fazer valer o uso da criatividade das pessoas envolvidas no processo de
discussão, num am biente onde a ética e o respeito ao outro se tornem
elementos fundamentais.
4. Conclusão
Diante do ex posto, tem - se que o turism o constitui não som ente
um elemento, m as tam bém um fator im portante do processo de
produção do espaço geográfico; o que acontece, notadam ente, num a
perspectiva de construção de lugares voltados ao aprim oram ento da

acum ulação de capital. Fato que se tornou ainda m ais intenso no
decorrer do processo da globalização.
Nesse processo, o turism o, em chegando nos lugares com o um
vetor vertical ligado à racionalidade do capitalism o, tenta fazer um a
certa hom ogeneização do espaço do capital, reforçando a ex pansão
das

solidariedades

organizacionais

garantidoras

do

processo

de

globalização; e, por sua vez, prom ovendo certa dissolução de vínculos
ligados às horizontalidades criadas historicamente nos lugares.
Assim sendo, o turism o prom ove, nos lugares onde chega, o
crescim ento de m uitas atividades dentre as quais salientam os as de
alojam ento, restauração, operação de viagens e passeios, espetáculos,
eventos, feiras, ex posições, eventos, m anifestações culturais; além de
criar espaços, m ediante a sua turistificação, para a realização de tais
atividades, ou seja, os lugares turísticos.
Mas que, a despeito de prom overem certa dinâm ica sócioterritorial nos lugares onde acontecem, essas atividades e esses lugares
turísticos não conseguem prom over a integração sócio- espacial e, por
sua vez, a m obilidade sócio- espacial da grande m aioria das populações
que a ele recorre com o alternativa de m udança de vida. E isto porque o
turism o continua atendendo m ais os interesses ex ternos ao lugar do
que os interesses do lugar, alienando o espaço.
Em definitivo, vale a pena pensar, por outro lado, que o turism o
tam bém pode contribuir de m odo conseqüente para o processo de
produção do espaço geográfico se, e som ente se, for encarado com o
um a atividade a m ais que, com o qualquer outra no âm bito da econom ia
dos serviços, faz parte de um a com plex idade que deve ser apreendida e
refletida na sua totalidade.
Com efeito, não é o turism o
econômica

ou algum a outra atividade

que sozinha prom overá o desenvolvim ento sócio- espacial,

m as é o próprio desenvolvim ento sócio- espacial do lugar
forte, vale reiterar

do lugar

que conseguirá fazer do turism o um instrum ento a

m ais para o reforço do desenvolvim ento das pessoas. É assim que o
turism o deve ser pensado na sua relação com o espaço geográfico em
qualquer um a das escalas do acontecer geográfico quais sejam : a
urbana, rural, regional, nacional etc.
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CAPÍTULO 6

NOTAS SOBRE O IMAGINÁRIO DE SERTÃO A PARTIR DE PAISAGENS
METONÍMICAS DO SEMI- ÁRIDO PERNAMBUCANO

Caio Augusto Amorim Maciel

1. INTRODUÇÃO: PAISAGEM COMO CAMPO DE AJUSTAMENTO DE
ESQUEMAS PERTINENTES DO REAL

Toda sociedade tem necessidade de se adaptar
ao m undo que a cerca. Para fazer isso ela
precisa fabricar continuam ente representações
do

m eio

coletivas

onde

vive.

perm item

ordená- lo,
tornando- o

povoá- lo
o

lugar

Essas
m anejar

representações
o

am biente,

de

sím bolos

de

nossa

de

si,

felicidade,

prosperidade e segurança
Alain Corbin (2001)
A unicidade da ex istência hum ana na face da Terra m anifesta- se
sim bolicam ente de infinitas m aneiras, com o bem ilustram as diferentes
representações paisagísticas de um m esm o lugar ou região. Todavia, a
despeito de ser epifania variável, a paisagem liga- se de m odo contum az
às form as objetivas da natureza, posto que é

ou quer re- presentar

um a fisionom ia. É justam ente esta especificidade que a torna tão cara
ao geógrafos. Buscam os a m aterialidade esboçada na paisagem com o
um guia ou esquem a para a com preensão total do espaço. Ela só nos
interessa na medida em que possui tanto um a dim ensão palpável,
presente no m undo ex terior, quanto um com ponente de imaginação,
inerente à subjetividade hum ana. Resta- nos descobrir e analisar como

essas duas dim ensões estão correlacionadas pela ação cultural dos
indivíduos, através dos procedim entos m entais que rem etem

do

imaginário geográfico à morfologia espacial e vice- versa.
As pessoas projetam dialeticam ente seus sentim entos sobre a
natureza, identificando correlações entre os aspectos m ateriais e suas
pulsões interiores. Essa visão im plica a ex istência de um im aginário
geográfico na origem das representações espaciais, o qual contribui
para decifrar o sentido das ações hum anas (CASTRO, 2001). Sabe- se
que as identidades territoriais

sejam pessoais ou coletivas

estão

ligadas a um lugar de onde se m obiliza e reinterpreta um a dada
tradição; quer dizer, é a partir de um a carga sim bólica narrativam ente
referenciada nos espaços de vida que se constrói um a com preensão das
conex ões e recortes históricos, sociais e biográficos envolvidos em
representações espaciais mais abrangentes.
É possível,

portanto,

sublinhar

o

papel

das

sim bologias

paisagísticas, um a vez que estas permitiriam ao sujeito um salto
abstrato desde os espaços im ediatos da ex istência até o alhures, com o
um esquem a pertinente do real continuam ente aprim orado pela vivência
e

im aginação

pensam ento

do

espaço.

m etoním ico

Tem os

intrínseco

denom inado

tal

hipótese

de

às representações geográficas

(MACIEL, 2004), consistindo em que, incitados a refletir e ex pressar a
inserção do cotidiano em ex tensões espaciais m ais vastas ou vice- versa,
os sujeitos m obilizariam um a razão retórica para com unicar com
facilidade aquilo que percebem com o m ais evidente e im portante no
meio em que vivem.
O equilíbrio entre diferentes esferas da consciência espacial seria
buscado através de um procedim ento m etafórico do pensar, onde o
estabelecim ento de relações entre os objetos geográficos ocuparia um a
posição fundam ental na ordenação da diversidade e antecipação do
desconhecido,

embasando

discursos

e

im agens

culturalm ente

reconhecidos por sua coerência e plausibilidade. Por isto o im aginário
geográfico, enquanto parte do processo de identidade territorial, não é
de todo alienado das condições reais do terreno, e precisa pelo m enos
estar conformado com uma imaginação socialmente validada.
Tal processo m etoním ico indicaria a direção do pensam ento
m etafórico acionado para tentar conferir coerência ao espaço vivido,

imprimir- lhe uma fisionom ia esperada, que seria ajustada na medida do
m aior conhecim ento do território e de suas qualidades am bientais. A
em ergência de uma paisagem com o conhecim ento descritivo de um
certo espaço estaria carregada pelas tensões entre aquilo que o sujeit o
espera encontrar (antecipações metoním icas) e o crescente grau de
diferenciação do universo ao seu redor.
Portanto, haveria sem pre na cognição paisagística um processo de
ajustam ento ou equilibração , no sentido piagetiano, entre o previsto e
o im previsto na descoberta do m undo. Segundo tal abordagem , toda
interpretação baseia- se sempre no aprim oram ento dos esquem as da
realidade ex terna que são preconcebidos pelos sujeitos (LUGER, 2004).
Daí ser a paisagem um a circunstância interpretada na medida em que
resulta de um processo contínuo de ajustam ento dos nossos esquem as
pertinentes do real (representações da nossa inserção no m undo) ao
conhecimento crescente deste mesmo real.

2. FAZENDO FALAR O ESPETÁCULO DA PAISAGEM
A criatividade do discurso paisagístico está, desta m aneira,
profundam ente apoiada em ligações e dissociações constatáveis na
estrutura do real, m uito embora os dados da realidade possam ser
construtos im aginários e carregados de subjetividade. As m etoním ias,
com o relações de associação dadas no interior de uma leitura coletiva,
se baseiam em laços de contigüidade e conex ão entre objetos, tom ando
parte de um tipo de raciocínio e argum entação que emerge de dom ínios
bem

conhecidos e aceitos (m itos, história, fisionom ia geográfica

m em orável

etc).

Elas

podem

assumir

a solidez

de

provas,

de

demonstração de uma visão de mundo.
A paisagem cultural assim construída é um a tribuna de onde os
sujeitos falam de sua cosm ovisão sob o prism a dos espaços conhecidos,
tentando encontrar a especificidade do seu lugar de vida num quadro
m aior. Sim etricam ente, o discurso pode percorrer o itinerário oposto, e
é preciso adm itir que o peso dos estereótipos atua frequentem ente em
ambos os níveis, incitando as pessoas a encontrar adaptações coerentes
para os lapsos entre identidades territoriais im ediatas e estranhas .

No dom ínio da estetização da vida, a paisagem vem a ser
concebida com o teatro da m em ória: projeto onde se coloca em cena,
visual e figurativam ente, um conjunto de conhecim entos geográficos
individuais e coletivos. Monta- se tal com o um
presentação

de

um a

fisionom ia

cujos

espetáculo

equivalentes

ou reex istem

em piricam ente, m as que estão ali apenas vertidos, transfigurados
intencionalm ente para dem onstrar e descrever a realidade de m odo
simplificado. Por outro lado, os quadros resultantes deste processo de
encenação têm a força de ex em plos organizadores da subjetividade:
Essas representações coletivas perm item manejar o am biente, ordenálo, povoá- lo de sím bolos de si, tornando- o o lugar de nossa felicidade,
prosperidade e segurança (CORBAIN, 2001, p.12).
As paisagens- metoním ias seriam m apas provisórios do saber
geográfico de um povo (geosofia) ou grupo social, esquem as que estão
ao mesmo tempo em permanente revisão, almejando adequar- se ao real
e com preendê- lo. Tal entendim ento deve ser visto enquanto um a
interação com o mundo, pois...
[...] o que percebem os é mediado pelo
que

esperam os;

o

que

esperamos

é

influenciado pelo que é percebido: isto é,
essas duas funções podem ser entendidas
apenas em term os um a da outra (LUGER,
op.cit., p.725).
O processo m etoním ico, alcançando no lim ite a opacidade do
inex plorado, guarda a rationale do im aginário geográfico e som ente
pode ser entendido com o um a função antecipatória inerente ao
pensam ento, necessária à apreensão e com preensão do m undo. Podese recorrer a Hans- Georg Gadam er (1998, p.400- 427) para enquadrar a
questão

dos

preconceitos

com o

fato

inerente

à

ex periência

hermenêutica, ou seja, como uma condição mesma para a compreensão.
É preciso, entretanto, separar o preconceito que perm ite o
conhecim ento (com preensão antecipatória) do preconceito que tolhe a
capacidade de pensar. Neste últim o caso, trata- se de uma violência que
se ex erce no nível do pensam ento, ato invisível de realizar projeções no
cotidiano e que torna o sujeito
(LANDA, 1998, p.73- 75).

im perm eável à prova da realidade

As abreviações das ex periências vividas fazem parte do arsenal de
procedim entos heurísticos que perm item às pessoas conhecer o m undo
e o outro, integrando

m esm o que provisoriam ente

os objetos novos

que vão aparecendo fragm entariam ente no cotidiano da ex istência num
sistem a coerente. Na sua ex periência de espaço, a hum anidade precisa
lançar m ão destas reduções, o que não significa dizer que as
m etoním ias geográficas restringem - se a abreviaturas esquem áticas
elas são m eros instrum entos de busca de um real sim ultaneamente
vivido e imaginado.
O estudo do senso comum , das idéias feitas sobre as regiões e
dem ais estigm as espaciais é bastante fértil na geografia hum ana a título
de desvendar identidades territoriais. Infelizm ente isto tem sido feito
em detrim ento de uma atenção m ais detida ao papel positivo dos
m odelos m entais, assunto que parece ser m ais interessante. Na
perspectiva da interação, a m etoním ia paisagística deve ser vista com o
um ato cognitivo, e não meramente reprodutivo.

3. A RETÓRICA GEOGRÁFICA DA PAISAGEM: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA

Em

ex ercício

recente,

algum as

paisagens

enunciadas

por

habitantes do sem i- árido pernam bucano foram por m im estudadas em
três recortes espaciais, de m odo a avaliar o potencial ex plicativo do
conceito de m etoním ia geográfica3 . O ponto de partida consistiu em
analisar

narrativas

sobre

o

sem i- árido

nordestino

a partir

dos

argum entos contum azes mobilizados pelos seus próprios habitantes,
considerando que para atingir o patam ar de evidência paradigm ática, as
figurações paisagísticas precisariam do enquadram ento em leituras e
modelos coletivos de apreensão e compreensão do mundo.
Nesse estudo de caso foram interpretadas algum as m etoním ias
geográficas utilizadas pelos sujeitos para definir, a partir de seus
lugares de vida, as identidades territoriais do Agreste de Caruaru, do
Sertão do Pajeú e do Sertão do São Francisco, recortes ex perim entais
selecionados por suas flagrantes especificidades na instituição simbólica

3

Refiro- me à minha tese de doutorado, defendida na UFRJ em dezembro de 2004, e

que permanece inédita.

da região

sem i- árida e na m obilização

de elem entos retóricos

subjacentes à idéia de sertão (Figura 1).
Foram recolhidos cem de depoim entos de agricultores e pessoas
relacionadas ao m eio rural, em seus próprios locais de vida, visando
levantar com o eles descreviam o espaço do entorno, da região e das
áreas mais distantes. Procedeu- se à identificação, interpretação e
classificação dos instrum entos retóricos m obilizados. Por fim , buscouse chegar à com preensão de com o e por que algum as paisagens do
semi- árido pernambucano, a despeito de sua variabilidade, assumem
um caráter sim bólico de condensação, que ali é profundam ente
relacionado com a idéia de sertão e de ruralidade, no presente ou no
passado.
Do m esm o m odo, houve a preocupação em m ostrar que quando
as paisagens não assum em tal papel identitário, os seus outros sentidos
devem ser vistos com o o estabelecim ento e enunciação de novos
consensos, participando de um a batalha argum entativa acerca da região
estudada. Desta maneira, foi possível testar a eficácia sem ântica e
com unicativa das m etoním ias paisagísticas, as quais possibilitaram a
integração e conex ão de tem pos e espaços diversos em torno do sem iárido

e

da

perm anente

re- atualização

de

seus

conteúdos.

O

reconhecim ento, na prática, da ex istência e da im portância sim bólica
dessas metoním ias geográficas perm itiu o aprofundam ento das ligações
entre o campo da retórica e do imaginário.

Agreste de

Sertão do Pajeú

Caruaru

Sertão do São
Francisco

1.

Semi- árido

Semi- árido rústico

Semi- árido

Especificidade

moderado;

típico; convivência

acentuado, mas

s do

anfibologia de

com a seca

transformado pela

imaginário da

sítio e posição;

(adaptabilidade do

ação humana;

natureza

proximidade

homem ao meio);

superação da seca;

da costa úmida; a
seca como
problema urbano;

2. Figuras de

o vale do alto
Pajeú seria um
pays de

livre vocação
agrícola via
irrigação; beleza

diversidade de

Estética dura e

gerada pelo artefato

paisagens

bravia

(pragmática)

Contra a metáfora

Metáforas do

Ambigüidade de

retórica

auto- definição;

do deserto;

deserto/oásis e do

usadas na

deserto no passado;

metáfora do oásis;

jardim; antítese do

caracterização Hipotipose:jogo entre

exemplaridade

sertão seco; mito do

dois fundos materiais

(sertão ideal /

eldorado; hipérbole

igualmente

tradicional);

das águas;

3. Paisagens
metonímicas e
imagens

adaptáveis;

argumentos de

argumentos de

argumentos

tipicidade e de

novidade e de

de síntese.

autenticidade.

progresso técnico

Pequena produção

O rio São Francisco,

Caruaru, a feira e

e pequenas

o verde perene dos

seu comércio; as

propriedades;

perímetros de

A cidade de

festividades

elevada densidade

irrigação, as

simbólicas

juninas; o rio

de ocupação e

lavouras intensivas

associadas

Ipojuca; o planalto

rede de cidades

(destaque para a

da Borborema e

com Afogados da

vitivinicultura); a

suas serras locais

Ingazeira no

cidade de Petrolina,

(brejos); a rodovia

centro; os

as hidrelétricas; a
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sindicatos; o rio

maconha nas áreas

Pajeú

isoladas.

4. Valores e

Amálgama

O mais típico e

Vitória da técnica

sentimentos

impreciso de

autêntico sertão;

sobre uma natureza

características

organização e ação

hostil, esta sendo

advindas do

para conviver com

revertida por aquela
em potencialidade;

dominantes

interior/sertão e

a seca e o semi-

da capital (Recife);

árido; espaço de

cultura sertaneja,

resistência do

mas com estilo de

modo de vida rural

vida cosmopolita;

tradicional, mas

urbanização.

não arcaico.

SERTÃO

SERTÃO

SERTÃO

URBANIZADO

AUTÊNTICO

MODERNIZADO

espaço rural
moderno e inserido
na globalização;
ideologia do
progresso.

Idéia de sertão

Figura 1 Resum o da instit uição sim bólica de t rês enquadram ent os no semi- árido
pernam bucano a partir de quatro elem entos retóricos e sua relação com a idéia
subjacente de sertão e de ruralidade (Fonte: trabalho de campo com a realização de
100 entrevistas entre janeiro e julho de 2003).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A PAISAGEM CULTURAL SERTANEJA

Em prim eiro lugar, é im portante sublinhar com o a imagem geral
de sertão é construída transversalm ente nas três diferentes perspectivas
em foco, sem a pretensão de esgotar o tema. Pela acentuada recorrência
de um tem a- chave, cabe um a observação prelim inar: a m etáfora do
deserto está presente em todas as representações vistas, seja num a
vertente de adesão aos seus traços e simbolismos, seja para renegá- los.
Assim, para a grande m aioria dos entrevistados, o espaço
sertanejo

continua

a

ser

im aginado

com o

selvagem

ou

sem i-

dom esticado, desértico (árido e vazio), além de isolado pelas grandes
distâncias ou pelas dificuldades de acesso. O sertão adm itiria a
conotação seja de um a fronteira ainda em conquista, seja de um a terra
estranha, desconhecida, que se encontra sem pre m ais para adiante
(depoimento de um agricultor caruaruense).
Essa caracterização quase m ítica de um

espaço im aginário

evidentem ente herdado da colonização é nuançada pela form a com o os
habitantes percebem a fisionomia do território sertanejo nos seus
respectivos espaços de vida, quer dizer, a partir da interação entre o
m ito e a m aterialidade da ex istência. Ex iste um sertão m etafórico
culturalm ente assim ilado e um outro espaço, m ais à vista, que é o
sertão conhecido e ex perienciado na prática, um território inscrito pelas
vivências de cada indivíduo. É por esta razão que a geografia ex istencial
sertaneja baseada na figura prim ordial do deserto desdobra- se em
interpretações que podem ser bastante diferenciadas.
Então, cruzando as diferentes concepções de sertão utilizadas
direta ou indiretam ente na enunciação de paisagens m etoním icas pelos
entrevistados em Caruaru, no Pajeú e no São Francisco, chegou- se à
identificação de cinco grandes constelações do im aginário sertanejo que
consistem em m odos singulares de descrever e valorizar o sem i- árido
pernambucano

em bora possam se sobrepor em algum as de suas

linhas argumentativas (Figura 2).

RETÓRICA DA PAISAGEM E IMAGINÁRIO DE SERTÃO
Recortes

Eixo I

Abreviatura quase literal à metáfora do deserto:

vazio, árido, espaço incivilizado, fronteira, ruralidade
profunda, homem rude, sob domínio permanente da

Freqüência

Agreste
e
Pajeú

18%

seca. Reforço, por contraste, do paradigma hídrico
(sobretudo da irrigação como panacéia).

Eixo II

Metáfora do deserto cotejada pela metáfora do

oásis: espaços naturais menos secos e/ou poder da
técnica (irrigação) e da ação organizada do homem
(política) transformando o meio e rompendo o

Pajeú e
São
Francisco

32%

tradicionalismo.

Eixo III

Atenuação da metáfora do deserto: espaço

árido e distante em modernização, com potencialidades

Agreste

20%

naturais e humanas variadas; poder da técnica
(irrigação), da urbanização, ou da ação organizada do
homem (política)

Eixo IV

Normalidade da semi- aridez, uso restrito da

Pajeú e

metáfora do deserto; espaço rústico que oferece

São

possibilidade de convivência dependendo da ação

Francisco

21%

humana (conhecimentos, técnicas variadas, política)

Eixo V

Normalidade da semi- aridez (convivência), com

uso restrito da metáfora do deserto e do oásis (áreas de

São

exceção) em função de variações naturais (brejos,

Francisco

9%

beira- rio) e/ou humanas (técnicas, sobretudo
irrigação);
Total

100%

Figura 2 - Síntese do im aginário de sertão a partir de paisagens m etoním icas
m obilizadas em três recortes: Agrest e de Caruaru, Sertão do Pajeú e Sertão do São
Francisco

PE (Fonte: trabalho de cam po com a realização de 100 entrevist as entre

janeiro e julho de 2003).

Segue- se, então, um a caracterização sum ária desses troncos do
im aginário, apenas a título de facilitar a correlação com as principais
paisagens m obilizadas nos eix os retóricos acim a referidos; tais matrizes

do pensam ento m etafórico estão ordenadas de acordo com um grau
decrescente do recurso à simbologia- chave do deserto.
Dentro do regim e escópico am plo e generalizado do deserto,
aqueles que transcrevem

quase que literalm ente o mito do espaço

incivilizado, inóspito e isolado para as paisagens m etoním icas do sertão
representam ainda um percentual bastante elevado de depoentes,
chegando a 18% do total (Eixo I do imaginário de sertão).
Este sertão arquetípico, selvagem e ressecado não se fez presente,
pelo menos isoladam ente, com o um a m etoním ia válida para a totalidade
do São Francisco, justamente um a das zonas m ais rústicas do sem iárido pernambucano, mas sob influência m arcante da m iragem

do

grande rio e da tecnologia de irrigação. Encontrando m odesto eco no
Pajeú, revela- se uma visão quase que essencialm ente agrestina
próx im a da civilização

m ais

através da qual as características sertanejas

tendem a ser ex acerbadas para dem arcar um a apartação natural entre
as regiões ou a fim de ex prim ir diferenças de ocupação e m odo de vida.
Pode- se então dizer que a abreviatura do espaço sertanejo a um deserto
recebe

forte

influência

dos

estereótipos

sobre

o

sem i- árido,

notadamente presentes nos meios urbanos.
O segundo bloco do im aginário sertanejo (Eix o II) utiliza as
im agens de um a região desértica para realçar seus espaços de ex ceção
natural (beira- rio, serras úm idas) ou construídos pelo hom em (através
de irrigação, técnicas adaptadas ou ações coletivas) com o oásis. Se
considerarm os que nesta outra m atriz da im aginação a m etáfora do
deserto tem papel e força quase que idênticos ao primeiro caso (oásis
im plica deserto), chega- se a nada m enos que à m etade dos relatos dos
entrevistados (Eixos do imaginário de sertão I e II = 50%).
Estamos aqui diante do poderoso m ito da natureza hostil, que se
desdobra na em ergência de vários tipos de geografia ex istencial: em
prim eiro lugar, delineia- se uma forte aversão à região sertaneja sem iárida, que assume o aspecto de um espaço da repulsa, cheio de
figurações negativas (fom e, aridez, m iséria, vazio etc). Sem elhante tipo
de interpretação m ostrou- se mais presente no São Francisco e no
Agreste, sendo m enos evidente no Pajeú. Em segundo lugar, aparece a
relativização dessas cenas grotescas, que, sem serem negadas, são
postas lado a lado com im agens positivas de um passado idealizado ou

da ex periência biográfica (a fazenda, a cultura etc), de m odo a construir
o sertão como espaço da nostalgia.
Um a variante do espaço da repulsa é representada pelas pessoas
que im aginam o sertão desértico com o resultado do abandono e da
desm obilização de seus próprios habitantes, que seriam fatalistas e
desorganizados; neste caso, a sensação de desam paro im puta aos
homens a responsabilidade por não se estabelecer um a relação m ais
equilibrada com a natureza, sendo um discurso originário do Pajeú, um
sertão

m arcado

pela

ação

política

dos

pequenos

proprietários,

sindicatos rurais e organizações não- governamentais (ONG s).
Por fim , ainda a partir do Pajeú, observa- se que os indivíduos que
o concebem com o um sertão favorecido, m ais ameno e

hum ano ,

projetam sobre seus espaços de vida paisagens fundadas na idéia de
oásis, ou seja, também pensam as zonas sertanejas circunvizinhas como
selvagens, inabitáveis e rudes, m obilizando sobre elas m uitos dos
clichês negativos que se aplicam norm alm ente ao sem i- árido. O sertão
são os outros...
Com o quer que seja, é interessante registrar que para grande
parte dos que m obilizam enfaticamente o im aginário do deserto, é de
prax e emendar, logo em seguida, que o sertão consiste num território
em processo de m odernização, apresentando m elhorias significativas e
oportunidades prom issoras de desenvolvimento. Invariavelm ente a
irrigação aparece como o indicador dessa m udança, havendo um a
tensão entre o im aginário da natureza e a idéia de redenção técnica.
Aqui o sentimento predom inante é o de que o sertão, antes ruim ,
inabitável, agora está ficando bom , devido às inúm eras obras hídricas e
à agricultura irrigada.
O terceiro tipo de im aginário de sertão (Eix o III), proferido a partir
do universo agrestino, tam bém se junta às idéias que adm item um
processo de m odernização em curso no território sem i- árido, incluindo
plenam ente o agreste com o seu partícipe. Diferentemente dos dois
prim eiros eix os, surge aqui um a ênfase m aior na urbanização, m uito
em bora o im aginário da irrigação continue se fazendo presente. A
m etáfora do deserto é aí deslocada para um passado mais ou m enos
distante, sendo a própria ex periência do agreste o m odelo de civilização
que, paulatinam ente, penetraria e colonizaria a fronteira sertaneja. Por

isto, reduz- se o papel da im agem do deserto a um a força de ex pressão
propriam ente dita. Além do m ais, a velocidade das m udanças engendra
um forte sentimento de nostalgia de um
sendo assim ilado pela m odernidade, ou

sertão autêntico
folclorizado

que vai

nas festas

juninas.
Enfim , o que nos parece m ais im portante a frisar é que, tom andose os dois últim os discursos calcados com ênfase variável na m etáfora
do deserto (Eix os II e III), percebe- se que, para m etade das pessoas
inquiridas ao longo da pesquisa (52%), o sertão é um território que
apresenta, sim , problem as relacionados à dificuldade de convivência do
homem com o am biente sem i- árido, m as que ao m esm o tem po guarda
variadas potencialidades que podem e estão sendo aproveitadas no
presente, de modo a apontar um futuro positivo para a região.
De fato, ex iste um a m atriz do im aginário sertanejo (o Eix o IV) em
que o sem i- árido é visto com o um território rústico, porém plenam ente
passível de oferecer condições dignas para a ex istência hum ana, desde
que haja a aplicação de tecnologias apropriadas num contex to social
m ais justo e dem ocrático. Procurando dim inuir ou circunstanciar
aquelas figurações m etoním icas escatológicas que são norm alm ente
imputadas à região, este m odo de ver o sertão apela para os signos
provenientes dos m odos de vida e das estratégias produtivas e
organizacionais que ofereceriam alternativas para a sustentabilidade
ambiental das explorações agrícolas no trópico seco.
Esses depoim entos depositam maior relevância não apenas na
tecnologia em si, m as na organização da sociedade com o o fator de
apropriação adequada do espaço e de m odernização de suas form as de
ex ploração. O sertão continua a ser visto com o um m eio de grande
rusticidade, mas não é tão enquadrado com o um deserto im produtivo,
preferindo- se ressaltar suas potencialidades e as diversas m aneiras
pelas quais a sociedade pode adaptar- se à sem i- aridez. O discurso da
convivência surge com m ais destaque dentre os habitantes do Pajeú,
seguido por pessoas residentes no São Francisco, não sendo registrado
no Agreste de Caruaru (talvez aí refletindo a perda relativa de
importância da agricultura na economia).
Para m ais de um quinto de todos os entrevistados a irrigação,
afinal de contas, não aparece com o o único cam inho possível para
superar os quadros de baix o nível de desenvolvim ento econôm ico e

atraso técnico comumente verificados no sertão. Isto é muito importante
se levarm os em consideração que ultim amente a agricultura irrigada
transformou- se

num a

mitologia

quase

tão

poderosa

quanto

o

imaginário trágico da seca.
O território sertanejo, adm itido com o um espaço de risco por suas
qualidades am bientais imanentes, afasta- se tanto daquelas visões
chocantes de um deserto esturricado quanto do cenário que deve ser
inex oravelm ente ajardinado pela panacéia da irrigação. Quer dizer, a
correlação

m aniqueísta

atraso/obsolescência

e

segundo
a

a

qual

agricultura

o

sequeiro

irrigada

é

igual

a

corresponde

a

progresso/inovação é, enfim, quebrada.
O

fato

de

o

im aginário

em

questão

ter

sido

enunciado

preferencialm ente a partir do Pajeú consiste num eco de posturas
técnicas e políticas que trabalham

com

base em

idéias com o

desenvolvim ento sustentável, participação popular e associativism o.
Trata- se de indício im portante acerca dos novos discursos que estão
surgindo para além da im agem trágica da região, m erecendo registro
para estudos posteriores.
Por últim o, observa- se no Eix o V que ocorre um outro tipo
pensam ento onde o sertão é ora contraído aos espaços im ediatos de
vida dos sertanejos, ora ao conjunto diversificado de m icro- ambientes
que caracterizam um a região bastante diversificada do ponto de vista
natural e hum ano (beira- rio, caatingas, serras, projetos etc). A metáfora
do deserto pode ser aplicada ao alhures ou aos espaços m ais secos,
perdendo, porém , o seu caráter de evidência organizadora das visões de
m undo, atenuada pela com preensão de que a aridez do sertão é algo
dado, uma evidência da realidade, coisa normal.
Aparecem aqui, ainda, casos em que o sertanejo im agina o seu
sertão com o um a ilha de bonança, um espaço privilegiado pela natureza
(com ou sem a ajuda da irrigação) e onde as figurações negativas de
um a terra selvagem e ingrata não se encontram tão presentes nos seus
discursos. Tam bém se incorporam ex periências biográficas relacionadas
aos diferentes tipos de terreno. É bem verdade que apenas 9% dos
entrevistados dem onstraram tal abertura do olhar , m as não deix a de
ser

interessante

constatar

com o

podem

ser

valorizados

certos

elementos da paisagem que em outros contex tos culturais são tom ados
em sentido inverso.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As diferentes noções de sertão aqui estudadas refletem com o as
acomodações de olhares subjetivos entram num processo de negociação
cultural. Os mesmos esquem as simbólicos largamente aceitos não
resultam

de

m odo

automático

em

interpretações

essenciais

da

realidade; ao invés disso, o cotejam ento de horizontes herm enêuticos
constrói novas significações, referências e evidências, incitando a busca
por um a m elhor aprox im ação com o real. Os lugares- comuns sobre o
sertão não servem apenas para facilitar o discurso: sua generalidade
consensual é o prim eiro terreno da fusão de horizontes dem arcado no
seio de um a com unidade cultural que reage dinam icam ente aos
argumentos discrepantes.
A partir de um m esm o topos há um a gam a de especulações
possíveis, som ente refreada pelos paradigmas socialm ente acordados,
que perm anecem dom inantes. Assim , a afirm ação o sertão é mais longe
que o agreste

suscita que a metáfora da fronteira adquira um ar

perfeitam ente razoável para alguns agrestinos, m as não para outros,
com o aqueles que não percebem a diferença entre esses espaços em
term os de distância, e sim de qualidades am bientais

o sertão é m ais

seco que o agreste aciona a metáfora do deserto; já o pensam ento de
que o sertão e o agreste são um a coisa só , representa um a m etoním ia
de tipo sinedóquico.
Não se pode ex agerar, contudo, a abrangência e aplicabilidade da
retórica m etoním ica com o instrum ento de análise geográfica; ela é
apenas um indício dos processos cognitivos relacionados à paisagem.
Como já disse Berdoulay (1988, p.22- 23), o discurso geográfico pode se
tornar plenam ente ideológico se concentrado no poder ex plicativo de
certos conceitos. Sem em bargo, a questão de definir o sem i- árido ou o
sertão, por ter um forte apelo identitário no Nordeste do Brasil,
possibilitou com provar am plam ente o em bate retórico presente nas
descrições de paisagens pelos habitantes do interior de Pernam buco.
Revelou- se, assim , a riqueza do processo de interação entre diferentes
leituras coletivas do espaço, bem com o os processos de equilibração
levados a cabo pelos sujeitos para enunciar as paisagens vistas e

conhecidas, im aginando sua relação com conjuntos espaciais m ais
abrangentes.
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CAPÍTULO 7

GESTÃO DE BACIA HIDROGRÁFICA: PRESSUPOSTOS BÁSICOS

Hernani Loebler Campos

1. INTRODUÇÃO

Além de insum o básico essencial à vida em todas as suas form as, a
água representa um bem de consum o para quase todas as atividades
antrópicas. Em vista de sua im portância tanto em relação a seus
diversos usos quanto à m anutenção de sua qualidade e quantidade, os
recursos hídricos são considerados um bem com um que deve ser gerido
de form a integrada, garantindo, assim , um aproveitam ento otim izado
com um mínimo de conflitos (CHAUDHRY, 2000).
A escassez generalizada, a destruição gradual e o agravam ento da
poluição dos recursos hídricos em m uitas regiões do m undo, ao lado da
im plantação

progressiva

de

atividades

incom patíveis,

ex igem

planejamento e m anejo desses recursos de m aneira integrada (BARBIERI,
2001). Tal integração deve cobrir todos os tipos de m assas interrelacionadas de água doce, incluindo as superficiais e as subterrâneas,
levando em consideração aspectos quantitativos e qualitativos.
A necessidade de um gerenciam ento integrado é ainda m ais
prem ente quando se constata que os recursos hídricos não são
ilim itados e que podem sofrer sérios danos em resultado de sua
exploração desordenada (CAMPOS, 2003).
O uso da água tem se intensificado nas últim as décadas com o
desenvolvim ento econôm ico, tanto no que se refere ao aum ento da
quantidade dem andada para determ inada utilização, quanto à variedade
dessas utilizações.
Nos últim os 60 anos a população m undial duplicou, enquanto o
consum o de água multiplicou- se por sete. Considerando- se que da
água ex istente no planeta, 97% é salgada (m ares e oceanos) e 2%

form am

geleiras inacessíveis,

armazenada

em

lençóis

resta,

apenas,

subterrâneos,

rios

1% de água doce,
e

lagos,

distribuída

desigualmente pela Terra.
Tucci et. al. (2000) destacam que o final dos anos 90 e o início do
novo século (e m ilênio) encontram - se m arcados internacionalm ente
pelo m ovim ento na busca de maior eficiência no uso da água dentro de
princípios básicos aprovados na Rio 92. A água é um dos fatores
ambientais que tem suscitado grande preocupação dos planejadores.
Atualm ente, é de senso com um que a água é um bem precioso, de
valor inestim ável, essencial a todas as form as de vida e fundam ental às
atividades hum anas e ao desenvolvim ento sócio- econôm ico. Segundo
Leal (2000, p. 06), lenta e gradualm ente, estão sendo questionadas e
alteradas a visão de inesgotabilidade e renovabilidade da água e o seu
desperdício em usos dom ésticos, agrícolas e industriais .
Os problem as am bientais no Brasil derivam, em sua m aioria, de
graves deficiências no processo de gestão que prom ove a utilização
dos recursos naturais. Essas deficiências referem - se, particularm ente,
à falta de definição de papéis e de m ecanism os de articulação entre
os agentes sociais envolvidos no processo (LANNA, 1995).
O m esm o autor observa, ainda, que os níveis de degradação
ambiental, verificados em diferentes regiões brasileiras, não podem
ser justificados, apenas, pelo estágio atual do conhecim ento científico
sobre o funcionam ento dos ecossistem as e pela dificuldade de acesso
a tecnologias de prevenção e controle de danos am bientais. Nas
condições atuais, os fatores m ais im portantes a serem considerados
são as inadequações e falhas no próprio processo de gestão
ambiental, que dificultam ou im pedem os diferentes agentes sociais,
ou seja, desde os responsáveis pela degradação até os responsáveis
pela proteção, de apossar- se do conhecim ento e das tecnologias
disponíveis, aplicando- os no cotidiano da gestão.
Dessa form a, prioridade deve ser dada ao desenvolvim ento de
instrum entos de gestão

que possibilitem

prom over, de form a

coordenada, o uso, proteção, conservação e m onitoram ento dos
recursos naturais e sócio- econôm icos de um determ inado espaço
com o, por ex em plo, num a bacia hidrográfica, sem deix ar de lado a

pesquisa necessária para fundamentar cientificamente as intervenções
propostas no processo.
Segundo Calijuri e Oliveira (2000), um a bacia hidrográfica
apresenta características geológicas, geom orfológicas, pedológicas,
clim áticas e um conjunto de com unidades anim ais e vegetais,
constituindo- se em uma unidade natural que interage entre si.
Peixoto et al. (1997) observam que recentem ente a perspectiva
de utilização da bacia de drenagem com o unidade fundam ental de
análise e planejamento am biental vem assum indo um novo caráter,
onde todos os com ponentes físicos e bióticos da área drenada pelos
sistem as fluviais são

igualm ente considerados,

incluindo

aí a

integração com os aspectos sociais, econôm icos e políticos, de m odo
a perm itir o m elhor aproveitam ento de todos os recursos e, ao
m esm o tem po, m inim izar os im pactos e riscos am bientais associados
à sua utilização. Trata- se, portanto, de um sistem a no qual as
relações m útuas entre os diversos com ponentes que integram sua
estrutura perm item a análise integrada do potencial ecológico,
possibilitando uma avaliação mais precisa das atividades antrópicas.
O Gerenciam ento de Bacia hidrográfica é, então, um im portante
instrum ento que orienta o poder público e a sociedade, a longo
prazo, na utilização e m onitoram ento dos recursos am bientais
naturais, econôm icos e sócio- culturais, na área de abrangência de
um a bacia hidrográfica, de form a a prom over o desenvolvim ento
sustentável (LANNA, 1994).
Para a com preensão de Gerenciam ento de Bacia Hidrográfica
aborda- se, na seqüência, alguns conceitos, m odelos e instrumentos
de gestão de bacia.

2. GERENCIAMENTO DE BACIA HIDROGRÁFICA (GBH)
Prim eiramente, em relação aos conceitos, é im portante destacar
que, neste trabalho, em consonância com Macedo (1994) e Leal (2000),
os termos gestão e gerenciam ento serão tratados com o sinônim os. Não
há como admitir que um Gestor seja diverso de um Gerente.
Dorfm an (1993) observa que gerir ou gerenciar corresponde a um a
ação hum ana que objetiva adm inistrar, controlar ou utilizar algum a

coisa para obter o m áx im o de benefício social por um período
indefinido.
O benefício social refere- se à qualidade de vida da população
representada pela satisfação de três conjuntos de necessidades: padrão
de consum o, condição sócio- cultural e qualidade am biental. Pode- se,
então, perceber a im portância da gestão dos recursos naturais, e
sobretudo das águas, para garantir a qualidade de vida da população
(LEAL, 2000).
A gestão de um sistem a tem por objetivo assegurar seu bom
funcionamento e seu melhor rendimento, mas também sua perenidade e
seu desenvolvim ento. Historicam ente, o conceito de gestão surgiu no
dom ínio privado e diz respeito à adm inistração dos bens possuídos por
um proprietário (GODARD, 1997).
Outro significado, a de gestão de território, foi introduzido na
França a partir dos anos 50. Segundo Corrêa (1996, p. 23), trata- se do
conjunto de ações que tem com o objetivo

a criação e controle das

form as espaciais, suas funções e distribuição espacial, assim com o de
determ inados processos, como concentração e dispersão espaciais, que
conform am a organização do espaço em suas origens e dinâm ica . A
gestão territorial designa a ação de um Estado, grupos sociais,
instituição ou em presa visando corrigir os desequilíbrios regionais em
term os

tanto

populacionais

quanto

do

ex ercício

das

atividades

econômicas.
A partir da década de setenta do século passado, em ergiu no
contex to internacional um a questão central que diz respeito ao grau de
com patibilidade entre o desenvolvim ento econôm ico e a preservação do
m eio am biente. Segundo Ferrão (1998), a crescente relevância dos
tem as ambientais tem afetado a m aneira com o os diferentes agentes
econôm icos e sociais encaram as estratégias de desenvolvim ento das
organizações. Este m ovim ento tem influído diretam ente sobre a lista de
prioridades na gestão das em presas industriais, destacando os sistem as
de gestão am biental, os quais incluem a utilização de múltiplas técnicas
de análise. Ainda, segundo Ferrão (1998, p. 36), neste contex to, um
sistem a de gestão am biental é conceituado com o a parte do sistem a
global de gestão que inclui a estrutura funcional, responsabilidades,
práticas, processos, procedimentos e recursos para a definição e
realização da política de am biente .

De uma form a geral, o gerenciam ento ou gestão de um recurso
ambiental natural, econôm ico ou sociocultural consiste na articulação
do conjunto de ações dos diferentes agentes sociais, econôm icos ou
socioculturais interativos, objetivando com patibilizar o uso, o controle e
a proteção deste recurso ambiental, disciplinando as respectivas ações
antrópicas, de acordo com a política estabelecida para o m esm o, de
modo a se atingir o desenvolvimento sustentável (FREITAS, 2000).
Coimbra et

al. (1999) enfatizam

que o sistem a de gestão

ambientalm ente sustentável é um processo dinâm ico onde recursos,
avanço tecnológico e arranjos institucionais operam harm onicam ente
com o objetivo de propiciar o aum ento do potencial para atender às
aspirações hum anas do presente, sem com prom eter a capacidade das
futuras gerações de atender às suas próprias necessidades.
Lanna (1995) observa que a nível m acro, as ações da gestão
ambiental são orientadas pela Política Am biental, isto é, um instrument o
legal que oferece um conjunto consistente de princípios doutrinários
que conform am as aspirações sociais e/ ou governamentais no que
concerne à regulamentação ou m odificação no uso, controle, proteção e
conservação do ambiente.
Orientado pelos princípios da Política Ambiental, o Planejam ento
Am biental constitui outro instrum ento de grande im portância na gestão
do espaço. O Planejamento Am biental é um processo organizado
através da obtenção de inform ações, da reflex ão sobre os problem as e
potencialidades de um a região, da definição de m etas e objetivos, da
definição de estratégias de ação, da definição de projetos, das
atividades

e

ações,

bem

com o

da

definição

do

sistem a

de

m onitoram ento e da avaliação que irá retroalim entar o processo. Este
processo tem com o principal objetivo organizar a atividade sócioeconôm ica no espaço, respeitando as funções ecológicas de um sistem a
ambiental, de form a a prom over o desenvolvim ento sustentável (LANNA,
1995).
Ainda, segundo o m esm o autor, num a gestão am bientalm ente
adequada do espaço, os instrum entos de uso m ais comum são:
Avaliação

de

Im pacto

Am biental,

Zoneam ento

Am biental

e

Gerenciamento de Bacia Hidrográfica.
A Avaliação de Im pacto Am biental (AIA) é definida com o um
instrum ento orientador do processo de avaliação dos efeitos ecológicos,

econôm icos e sociais que podem advir da im plantação de atividades
antrópicas

(projetos,

planos

e

program as),

bem

com o

do

m onitoram ento e controle desses efeitos pelo poder público e pela
sociedade (LANNA, 1995).
O Zoneamento Am biental constitui um instrum ento de ordenação
territorial indissoluvelm ente ligado ao desenvolvim ento da sociedade,
que visa assegurar, a longo prazo, a eqüidade de acesso aos recursos
ambientais

naturais,

econôm icos

e

sócio- culturais,

os

quais

se

configuram, quando adequadam ente aproveitados, em oportunidades
de desenvolvimento sustentável (LANNA, 1995).
No que diz respeito ao Gerenciam ento de Bacias Hidrográficas, é
freqüente

estabelecer- se

Gerenciam ento

de

um a

Bacia

confusão

Hidrográfica,

entre

o

conceito

confundindo- o

de
com

Gerenciam ento de Recursos Hídricos. Este é o gerenciam ento de um
único recurso am biental, a água, quando realizado no âm bito de um a
bacia hidrográfica, ou ainda, segundo Setti et al. (2001, p. 60), a gestão
de recursos hídricos é a forma pela qual se pretende equacionar e
resolver as questões de escassez relativa dos recursos hídricos, bem
com o fazer o uso adequado, visando a otim ização dos recursos em
benefício da sociedade .
Cam pos e Vieira (1993) observam que o gerenciam ento das águas é
um a função am pla que ex ige conhecim ento profundo da hidrologia
regional, coordenação institucional e um aparato jurídico adequado, ou
seja, significa conhecer os recursos hídricos, usá- los com sabedoria e
regulam entar os seus usos para evitar e solucionar conflitos. De acordo
com Souza et al. (1997), a solução para os eventuais conflitos oriundos
do uso da água deve ser adm inistrada através de um a gestão de
recursos hídricos voltada para uma articulação, possibilitando

a

m inim ização de ações indiscrim inadas do uso da água nas bacias
hidrográficas.
Lanna (2000, p. 744) ex põe um conceito m ais abrangente de
gerenciam ento de recursos hídricos ao considerá- lo com o um conjunto
de ações governam entais destinadas a regular o uso e o controle dos
recursos hídricos e a avaliar a conform idade da situação corrente com
os princípios doutrinários estabelecidos pela política de recursos
hídricos .

A política de recursos hídricos baseia- se em

um

conjunto

consistente de princípios doutrinários que conform am as aspirações
sociais e/ ou governam entais no que concerne à regulam entação ou
m odificação nos usos, controle e proteção dos recursos hídricos
(LANNA, 2000, p. 744).
Segundo Cam pos, N. (2001), o estabelecimento de um a política de
recursos hídricos visa proporcionar meios para que a água seja usada de
form a racional e justa para o conjunto da sociedade. Entende- se com o
justa um a política na qual as necessidades vitais tenham suprim ento
prioritário sobre os dem ais usos. Com o racional, entende- se um a
política na qual o uso se dá com parcim ônia, sem desperdícios e
atendendo aos modernos conceitos de gestão dos recursos hídricos.
De acordo com Barth (1999), as prim eiras discussões internacionais
cham ando a atenção para a necessidade da reform a e m odernização da
gestão dos recursos hídricos ocorreram na Conferência das Nações
Unidas sobre a Água, realizada em Mar Del Plata no m ês de m arço de
1977, cujo Plano de Ação recom endava que cada país deveria form ular
um a declaração geral de políticas em relação ao uso, à ordenação e a
conservação da água, com o m arco de planejam ento e ex ecução de
m edidas concretas para a eficiente aplicação dos diversos planos
setoriais.
Para im plem entar um a política de recursos hídricos é necessário
criar um sistem a de gerenciam ento, isto é, um m ecanism o que prom ova
a dinâmica do arranjo institucional desta gestão.
Segundo Leal (2000), esse sistem a objetiva im plantar a política de
gestão, procurando articular institucionalm ente os diversos cam pos da
adm inistração pública que se relacionam com o recurso/ objeto da
gestão como, também , favorecer a participação de setores sociais e de
usuários interessados na gestão da água. Outras finalidades importantes
são a articulação e cooperação entre os setores participantes e
interessados, a otim ização dos recursos financeiros, a recuperação e
conservação dos recursos hídricos, e a im plantação dos princípios
aceitos e estabelecidos para a gestão das águas.
Um dos princípios básicos da gestão é o estudo detalhado sobre as
características
im portante,

e

pois,

propriedades
no

Brasil,

das

águas.

poucas

Esta

bacias

é

um a

questão

hidrográficas

adequadamente estudadas em relação aos seus recursos hídricos.

foram

Cunha et al., (1980) apresentam alguns princípios norteadores para
a gestão racional do uso, controle e proteção das águas:
1. A avaliação dos benefícios para a coletividade resultantes da
utilização da água deve ter em conta os vários com ponentes da
qualidade de vida: nível de vida, condições de vida e qualidade do
ambiente;
2. A unidade básica de gestão dos recursos hídricos deve ser a bacia
hidrográfica;
3. A gestão das águas deve abranger tanto as águas interiores
superficiais e subterrâneas como as águas marinhas costeiras;
4. A gestão dos recursos hídricos deve considerar a ligação estreita
existente entre os problemas de quantidade e qualidade das águas;
5. A gestão dos recursos hídricos deve processar- se no quadro do
ordenam ento do território, visando a com patibilização, nos âm bitos
regional, nacional e internacional, do desenvolvim ento econômico e
social com os valores do meio ambiente;
6. Todas as utilizações dos recursos hídricos, com ex ceção a que
corresponde a captações diretas de água de caráter individual, para a
satisfação

de

necessidades

básicas,

devem

estar

sujeitas

a

autorização do Estado;
7. A autoridade em m atéria de gestão dos recursos hídricos deve
pertencer ao Estado.
Lanna (2000) observa que as ações de governo são refletidas
através das leis, decretos, norm as e regulam entos vigentes. Com o
conseqüência dessas ações ficará fixado o que é denominado modelo de
gerenciam ento ou de gestão dos recursos hídricos, entendido com o a
configuração adm inistrativa adotada na organização do Estado para
gerir os recursos hídricos. Atualm ente, um m odelo que vem sendo
bastante utilizado é o que adota a bacia hidrográfica com o unidade
adm inistrativa ao contrário de serem adotadas unidades de caráter
político como o Estado, Município etc.
Barros e Barros (2000) verificam que m elhorar a qualidade da água
da bacia vem se tornando cada vez mais im portante, não som ente pelo
aum ento da dem anda por água potável, m as, sobretudo, pela nova
legislação através da Lei 9.433/ 97 que definiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos, criou o Sistem a Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos e considera a bacia hidrográfica com o unidade de

planejamento (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2002). O inciso V do art.
1º da referida Lei proclam a que

a bacia hidrográfica é a unidade

territorial para implem entação da Política Nacional de Recursos Hídricos
e atuação do Sistem a Nacional de Gerenciam ento de Recursos Hídricos
(BRASIL, 1997).
Da mesma form a, no Estado de Pernam buco, a Lei 11.426/ 97 que
dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Plano Estadual
de Recursos Hídricos, no inciso V em seu art. 2º - Política Estadual de
Recursos Hídricos, afirma que a bacia hidrográfica é a unidade territorial
para

im plem entação

de

Política

Estadual

de

Recursos

Hídricos

(PERNAMBUCO, 1997).
Esses

conceitos

de

gestão

das

águas

revelam

as

estreitas

vinculações ex istentes entre as águas, os dem ais recursos naturais e as
atividades hum anas. Nesta perspectiva, gerenciar águas consiste em
trabalhar com diversos processos naturais e sociais, com a abordagem
sistêm ica, com o objetivo de com patibilizar e garantir água para os
múltiplos usos, para as atuais e futuras gerações (LEAL, 2000).
O gerenciam ento de bacia é o resultado da adoção da bacia
hidrográfica com o unidade de planejam ento e intervenção da gestão
ambiental, sistêm ica e globalizada. Por outro lado, o gerenciam ento de
recursos hídricos busca o equilíbrio entre a demanda e a oferta de água
em uma bacia (LANNA, 1995).
Lanna (1995, p. 62) ex plicita o conceito de Gerenciam ento de Bacia
Hidrográfica

baseado

na

World

Com ission

on

Environm ent

and

Development (1987) com o o processo de negociação social, sustentado
por

conhecim entos

com patibilização

das

científicos

e

dem andas

tecnológicos,
e

das

que

visa

oportunidades

a
de

desenvolvim ento da sociedade com o potencial ex istente e futuro do
m eio

am biente,

na

unidade

espacial

de

intervenção

da

bacia

hidrográfica, a longo prazo .
Segundo

Freitas

(2000),

um a

dificuldade

em

relação

ao

gerenciam ento de bacias hidrográficas é de natureza institucional, pois
a adequação adm inistrativa água x m eio am biente é de difícil solução,
tendo em vista a disparidade de organism os que tratam de recursos
ambientais, isto é, desde a água até os demais recursos.
O conceito de gestão de bacia hidrográfica envolve vários aspectos,
destacando- se: atuação simultânea de diferentes instituições, sistem as

de

inform ações,

tecnologia,

recursos

hum anos

especializados,

legislação, planejamento, participação pública, com unicação, educação,
obras de engenharia etc. (ASSIS, 1995).
A bacia hidrográfica é adotada com o unidade de planejamento para
a qual ex iste a necessidade de se estudar o gerenciam ento do recurso
natural com o um todo, sem redução tem ática. Assim , não se deve falar
para a bacia hidrográfica, isoladam ente, em gestão am biental ou gestão
de recursos hídricos, que devem ser tratados globalm ente (FREITAS,
2000, p. 05).
Freitas (2000) estabelece alguns princípios básicos que vão nortear
a gestão integrada de bacias hidrográficas que consistem em:
1. conhecimento do ambiente reinante na bacia;
2. planejamento de intervenções na bacia, considerando o uso dos
solos;
3. participação dos usuários; e
4. im plem entação de m ecanism os de financiam ento das intervenções,
baseada no princípio usuário- pagador.
Um processo de gestão seja am biental, de recursos hídricos ou de
bacia

hidrográfica,

gerenciam ento

que

deve

ser

estabeleça

constituído
a

por

organização

um
ou

modelo

de

configuração

adm inistrativa e funcional necessária para tal. A seguir, serão
trabalhados alguns m odelos de planejamento e gestão am biental, a
partir da adoção da bacia hidrográfica com o unidade espacial de
intervenção.

3. MODELOS DE GERENCIAMENTO DE BACIA HIDROGRÁFICA (GBH)
A palavra m odelo possui várias nuanças em seu significado. Hagget
e Chorley (1975, p. 13) assinalam que m odelo é um a estruturação
sim plificada da realidade que supostam ente apresenta, de form a
generalizada, características ou relações im portantes .
Christofoletti (1999, p. 08) observa que, de uma m aneira geral, o
m odelo pode ser compreendido com o sendo qualquer representação
sim plificada da realidade ou de um aspecto do m undo real que surja
com o de interesse ao pesquisador, que possibilite reconstruir a
realidade, prever um com portam ento, um a transform ação ou um a
evolução .

Ainda, segundo o m esm o autor, na transposição e elaboração de
um esquema representativo, deve- se salientar que não é a realidade em
si que se encontra representada, m as sim a nossa visão e a m aneira de
como percebemos e compreendemos essa realidade.
A

gestão

de

bacias

hidrográficas

encontra- se

diretam ente

relacionada à gestão dos recursos hídricos. Sendo assim , Lanna (1995),
da m esm a form a que Freitas (2000), ao desenvolverem os m odelos de
Gerenciam ento de Bacia Hidrográfica, apresentam um a revisão dos
m odelos adotados ao longo do tem po para o Gerenciam ento de
Recursos Hídricos, atividade gerencial m ais próx im a. Sem elhante a
Yassuda (1989), Lanna (1995) distingue três m odelos de gestão: Modelo
Burocrático, Modelo Econôm ico- financeiro e Modelo Sistêm ico de
Integração Participativa.
A. Modelo Burocrático: começou a ser implantado no final do século
XIX, sendo seu m arco referencial estabelecido no Brasil, no início da
década de trinta, com a aprovação do Decreto 24.643, de 10 de junho
de 1930, denominado Código das Águas.
O m odelo em questão tem com o principais características a
racionalidade e a hierarquização. Para sua instrum entalização, face à
complexidade e abrangência dos problemas das bacias hidrográficas, foi
gerada

um a

grande

quantidade

de

leis,

decretos,

portarias,

regulam entos e norm as sobre uso e proteção do ambiente. Com o
conseqüência, a autoridade e o poder tenderam , e ainda tendem , a
concentrar- se gradualm ente em

entidades públicas,

de natureza

burocrática, que trabalham com processos casuísticos e reativos,
destinados a aprovar concessões e autorizações de uso, licenciam ento
de obras, ações de fiscalização, de interdição, ou m ulta e dem ais ações
form ais, conform e as atribuições dos diversos escalões hierárquicos
(LANNA, 1995).
Ainda, segundo Lanna (1995, p. 76), algum as falhas foram
identificadas

no

modelo

pelos

estudiosos

da

adm inistração

de

organizações; tais falhas consistem em considerar com o previsíveis as
reações e com portam entos hum anos e em dar ex cessiva atenção aos
aspectos formais, o que im pede a percepção dos elementos dinâm icos:
o meio em que a organização se insere, a personalidade dos atores que
nela contracenam e as relações de poder que perm eiam a organização .

B. Modelo Econôm ico- financeiro: tem com o principal característica
a predom inância do em prego das negociações político- representativa e
econômica, através de instrumentos econômicos e financeiros, aplicados
pelo poder público, para prom oção do desenvolvim ento econômico
nacional ou regional e indução à obediência das disposições legais
vigentes.
O m odelo pode aparecer com duas orientações. Na prim eira delas é
alicerçado em prioridades setoriais do governo, ou seja, em program as
de investim entos

em

saneam ento

básico,

irrigação,

eletrificação,

m ineração, reflorestam ento, criação de áreas de preservação, entre
outros, e com o entidades privilegiadas, autarquias e em presas públicas.
Na

segunda

orientação,

desenvolvim ento

integral

m ais
e,

m oderna,

portanto,

o

m odelo

m ultissetorial

busca
da

o

bacia

hidrográfica. Essa é aplicada raram ente, devido ao fato da organização
institucional

do

Estado

ser

orientada

por

setores

econôm icos,

dificultando e até m esm o podendo inviabilizar o preparo de planos
m ultissetoriais. Os instrumentos econôm icos e financeiros são aplicados
tendo em vista um a concepção de sistem a setorial, com o o de
saneam ento, de energia, de transportes, ou integral, com o o sistema da
bacia hidrográfica. (LANNA, 1995).
Ainda, segundo o m esm o autor, a m ais im portante falha desse
m odelo encontra- se na adoção de um a concepção relativam ente
abstrata para servir de suporte à solução de problemas contingenciais: o
ambiente mutável e dinâm ico ex ige grande flex ibilidade do sistem a de
gerenciam ento para adaptações freqüentes e diversas. No caso da
gestão am biental, o m odelo esbarra na necessidade de se criar um
enorm e Sistem a Ambiental que com patibilize as intenções espaciais e
temporais de uso e proteção dos recursos am bientais, ficando ainda
m ais evidenciada a necessidade de flex ibilidade. Nessa orientação, a
injeção de recursos financeiros é direcionada a setores selecionados por
program as governam entais, com o resultado de negociação políticorepresentativa.
As críticas a esse modelo podem ser contestadas argum entando- se
que algum as bacias brasileiras apresentam tal grau de deteriorização,
que som ente planos de proteção ou recuperação, envolvendo grandes
investim entos, poderão solucioná- las. Não é o caso de se condenar o
estabelecim ento

de

planos

de

investim ento.

Entretanto,

o

Gerenciam ento

de

Bacia

Hidrográfica

não

pode

ser

efetivado

ex clusivam ente por program as setoriais, identificados na negociação
político- representativa. Segundo Lanna (1995, p. 75), há necessidade
de se estabelecer um m odelo que possibilite o desenvolviment o
sustentável em toda a bacia, o que im plica no fom ento, articulação e
coordenação dos planos que sejam necessários para atender demandas
e oportunidades a curto e longo prazos, e não som ente na im plantação
de projetos setoriais não integrados e de caráter transitório . Esse
m odelo poderia ser viabilizado através da segunda orientação do
m odelo econôm ico- financeiro que visa o desenvolvim ento integral da
bacia hidrográfica.
Com o ex em plos podem ser citados: o Program a de Investimentos
para Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
O Governo Federal, no âm bito do Programa de Qualidade das Águas e
Controle da Poluição Hídrica da Secretaria de Política Urbana
do Ministério de Planejamento e Orçam ento

MPO

SEPURB

estabeleceu, no

final de 1994, negociação com os representantes dos estados do Rio de
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, procurando viabilizar a aplicação de
recursos oriundos

do

BIRD

com

objetivo

de contribuir

para a

recuperação am biental da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul
(CAMPOS, 1997); e, o Program a de Investim entos para Recuperação
Am biental da Bacia do Rio Itabapoana

Projeto Managé. Com duração

estim ada em 20 anos, esse Programa com ações a curto, m édio e longo
prazos, divide- se em projetos de 4 anos, constando de etapas de
diagnóstico, intervenção e gestão, tom ando com o unidade de referência
a bacia hidrográfica do rio Itabapoana (BARROS, 1997).
C. Modelo sistêm ico de integração participativa: trata- se do m ais
m oderno m odelo de gerenciam ento de recursos hídricos e constitui o
objetivo estratégico de qualquer reform ulação institucional e legal bem
conduzida, buscando integrar sistem aticam ente os quatro tipos de
negociação social: econôm ica, política direta, político- representativa e
jurídica. O m odelo em questão apresenta com o principal característica a
criação

de

um a estrutura sistêm ica,

na form a de um a m atriz

institucional de gerenciam ento, responsável pela ex ecução de funções
gerenciais específicas, e pela adoção de três instrumentos (Quadro 1): 1.
Planejamento estratégico por bacia hidrográfica; 2. Tom ada de decisão

através

de

deliberações

m ultilaterais

e

descentralizadas;

e,

3.

Estabelecimento de instrumentos legais e financeiros (LANNA, 1995).
Quadro 1

Instrumentos do Modelo Sistêmico de Integração Participativa
INSTRUMENTO

1.

Planejam ento

estratégico

por

bacia

hidrográfica. Baseado no estudo de cenários alternativos futuros estabelece
m etas

alternativas

específicas

de

desenvolvim ento

(crescim ento

econôm ico, eqüidade social e sustentabilidade ecológica), no âmbito de
um a bacia hidrográfica. Vinculados a essas metas, são definidos prazos
para sua concretização, m eios financeiros e os instrumentos legais
requeridos.
INSTRUMENTO 2.

Tom ada de decisão através de deliberações

m ultilaterais e descentralizadas. Implem entação do plano de negociação
política direta, baseada na constituição de um colegiado do qual participem
representantes de instituições públicas, privadas, usuários, com unidades e
de classes políticas e em presariais atuantes na bacia. Esse colegiado tem a
função

de propor, analisar

e aprovar

os planos e program as de

investim entos vinculados ao desenvolvim ento da bacia, com base na
com paração dos benefícios e custos correspondentes às diferentes
alternativas.
INTRUMENTO 3.

Estabelecim ento de instrumentos legais e

financeiros. Com base no planejamento estratégico e nas decisões do
colegiado, são estabelecidos instrumentos legais pertinentes e formas de
captação de recursos financeiros para implementação de planos e
programas de investimentos.
Fonte: Lanna (1995)
Em relação ao Instrum ento 1, Planejam ento estratégico por bacia
hidrográfica, entende- se que os interesses de uso e proteção do
ambiente de um a bacia provêm de diversos setores. É im portante
conhecer os diferentes planos setoriais a longo prazo, quantificando e
hierarquizando as intenções de uso e proteção am biental, possibilitando
a confecção de um plano m ultissetorial que objetive articular os usos

entre si e estes com a disponibilidade dos recursos am bientais da bacia.
Com o no planejamento a longo prazo não ex iste possibilidade de
obtenção de previsões confiáveis, trabalha- se a dem anda de form ulação
de cenários alternativos de uso e proteção do am biente que servirão de
base para os planos setoriais (LANNA, 1995).
O planejam ento deve ser um processo contínuo de análise e
decisões para atender a novas situações, em um futuro incerto. Sendo
assim , o Gerenciam ento de Bacia Hidrográfica deve privilegiar as
decisões que preservem opções futuras de uso e proteção do am biente.
Segundo Tonet e Lopes (1994), esperar a ocorrência da dem anda para
então procurar atendê- la, deix a a organização vulnerável, com prom ete
a eficiência e pode inviabilizar a tom ada de soluções rápidas e práticas,
ex igindo m aior m ontante de recursos para corrigir desvios que
poderiam ser evitados.
O Instrum ento 2, Tom ada de decisão através de deliberações
m ultilaterais e descentralizadas, prevê um a form a de estabelecim ento
da negociação política direta, no âm bito da unidade de planejamento
form ada pela bacia hidrográfica. Segundo Lanna (1995), a negociação
política direta deve ocorrer através da constituição do Colegiado de
Bacia Hidrográfica, isto é, um fórum no qual todos os componentes
possam ex por seus interesses e discuti- los de form a transparente e
inequívoca. Parte, tam bém , do pressuposto de que o poder público deve
assum ir a propriedade dos recursos hídricos e estabelecer controles
sobre o uso do ambiente.
Sendo assim , perm itir a interveniência dos interessados, em todas
as etapas do processo de busca de objetivos, tem m aior probabilidade
de fazer ocorrer os resultados esperados e de atender as ex pectativas
dos atores, evitando- se que o Gerenciam ento de Bacia Hidrográfica se
desenvolva de form a centralizada e não transparente (TONET e LOPES,
1994).
Finalmente, o Instrum ento 3, Estabelecimento de instrumentos
legais

e

financeiros,

trabalha

com

alternativas

resultantes

das

negociações jurídicas ou político- representativas, necessárias ante a
constatação de que o m ercado de livre iniciativa não é, por si só,
eficiente para a promoção do uso socialm ente adequado do am biente
(LANNA, 1995).

Dessa forma, requer os seguintes instrumentos: a) a implementação
de instrum entos legais específicos para a bacia, na form a de program as
ou planos diretores, enquadramentos dos cursos de água em classes de
uso preponderante, criação de áreas de proteção am biental etc.; b) a
outorga do uso da água, isto é, um instrum ento discricionário que o
poder público dispõe para viabilizar o uso da água de form a adequada;
c) a cobrança de tarifas pelo uso da água, gerando recursos que serão
investidos na bacia com o, tam bém , estim ulando o uso socialm ente
adequado da água através dos princípios poluidor- pagador ou usuáriopagador; e, d) o rateio de custo das obras de interesse com um entre os
seus beneficiários, conjugando o caráter financeiro observado no
instrumento anterior com a promoção da justiça fiscal (LANNA, 1995).
Do ponto de vista gerencial, o m odelo sistêm ico de gerenciam ento
adapta a concepção da gestão am biental às dem andas gerenciais do
gerenciam ento de recursos hídricos. Sua ex tensão ao Gerenciam ento de
Bacia Hidrográfica, de caráter m ais am plo, é viável, devido à sua
concepção sistêmica e integradora (LANNA et al.,1990).
Com o ex em plo de m odelo de gestão do tipo sistêm ico de
integração participativa pode- se citar o Plano de Ação do Projeto de
Gestão Am biental da Bacia do Rio Tapacurá (PE). O projeto envolve um
total de 32 instituições governamentais e não- governam entais sob a
coordenação da Universidade Federal de Pernambuco, através do Grupo
de Recursos Hídricos do Departam ento de Engenharia Civil do Centro de
Tecnologia e Geociências. O Plano de Ação tem com o objetivo prom over
a gestão am biental da bacia hidrográfica do Tapacurá, visando a
conservação dos recursos hídricos, a proteção florestal e o adequado
uso e ocupação do solo, contribuindo assim para a m elhoria da
qualidade de vida da população local e para a sustentabilidade dos
recursos naturais (BRAGA et al., 2001).
4. A BACIA HIDROGRÁFICA E SUA IMPORTÂNCIA COMO UNIDADE
FUNCIONAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
De uma m aneira geral, a literatura tem trabalhado a bacia
hidrográfica com o um a unidade funcional de planejamento e gestão,
compatibilizando os diversos usos e interesses pela água, garantindo
sua qualidade e quantidade.

Para Yassuda (1993), o planejamento e a gestão integrada dos
recursos hídricos devem

tom ar

com o

unidade regional

a bacia

hidrográfica ou um conjunto de bacias interligadas.
Segundo Suguio e Bigarella (1979), a drenagem fluvial é form ada
por um conjunto de canais de escoam ento interligados, form ando a
bacia de drenagem . Esta pode ser definida com o um a área de
contribuição de água a um canal ou a um conjunto de canais (LEOPOLD
et al., 1964); ou, ainda, a um a área da superfície terrestre que escoa
água, sedim entos e m ateriais em dissolução para uma mesm a saída,
num determ inado ponto do canal fluvial (COELHO NETTO, 1998). A
saída com um pode ser um outro rio, oceano, lago ou reservatório. De
acordo com Selby (1985), a bacia de drenagem pode ser considerada,
tam bém , com o um a unidade geom orfológica fundam ental, pois é nela
que podem ser estudadas as relações entre form as e processos que a
modificam.
Diferentes bacias articulam - se através dos divisores de águas ou de
drenagem , form ando um sistem a hierarquicam ente organizado. O
sistem a de drenagem é um sistem a aberto com entrada e saída de
energia. Ainda, as bacias de drenagem recebem energia fornecida pela
atuação do clim a e da tectônica locais, elim inando flux os energéticos
pela saída de água, de sedim entos e de solúveis. Internamente,
verificam- se constantes ajustes nos elementos das form as e nos
processos associados, em função das mudanças de entrada e saída de
energia (CUNHA e GUERRA, 1996).
Com relação à questão do auto- ajuste, pode- se verificar que as
bacias de drenagem integram um a visão conjunta do com portam ento
das condições naturais e das atividades antrópicas nelas desenvolvidas,
um a vez que as m udanças am bientais induzidas pelo hom em , em um a
bacia hidrográfica, podem ser transm itidas sobre um a vasta área a
jusante por via do impacto (KNIGHTON, 1998).
Christofoletti (1980) considera a bacia hidrográfica funcionando
com o um sistem a aberto, no qual os seus elem entos, m atérias e
energias presentes no sistem a, apresentam um a função própria e estão
estruturados e intrinsecamente relacionados entre si.
Portanto, um a bacia hidrográfica considerada com o um sistem a
físico e dinâm ico, configura- se com o um a unidade funcional básica de

planejamento e gerenciam ento ambiental, pois nela ocorre a integração
das águas com o meio físico, o meio biótico e o meio social.
A

bacia

hidrográfica,

gestão

e

sustentabilidade

devem

ser

trabalhadas em conjunto. Os planos de gerenciam ento de bacias
hidrográficas devem contem plar a utilização m últipla dos recursos da
água, levando em conta a qualidade do ambiente e da vida da população
envolvida.
Segundo Fernandes et al. (1995), o gerenciam ento das bacias
hidrográficas deve ocorrer de m aneira integrada, descentralizada,
participativa e independente, associada ao Sistema Ambiental.
Bourlon e Berthon (1998) priorizam os seguintes princípios básicos
de gestão integrada de bacias: o conhecim ento do am biente, o
planejamento das intervenções, a participação dos usuários e a
im plem entação

de

m ecanism os

de

financiam entos

baseados

no

princípio usuário- contribuidor .
A Carta Européia da Água estabelece em seu Art. 11 que a gestão
dos recursos hídricos deve inserir- se no âm bito da bacia hidrográfica
natural e não no das fronteiras adm inistrativas e políticas (DAEE, 1989).
Neste sentido, Gallo (1995) observa que para im plem entar um processo
de gestão das águas é necessário que as bacias sejam consideradas
com o um todo indivisível, cujo aproveitam ento deve dar- se de form a
m ais

otim izada

possível,

objetivando

alm ejar

um

m elhor

desenvolvimento econômico e social.
No Brasil, o gerenciam ento de bacias hidrográficas teve início na
década de 40 adaptando- se o m odelo de desenvolvim ento integrado do
Tenessee Valley Authority, sob a influência da United State Agency for
International Developm ent

USAID, a program as de desenvolvim ento

nos rios São Francisco e Paraíba do Sul.
Im portantes esforços estão sendo realizados no país para a
organização e gestão do setor, objetivando o desenvolvim ento de um a
política de recursos hídricos auto- sustentável. O gerenciam ento de
bacias hidrográficas deve levar em conta os usos m últiplos da água e a
desigual distribuição dos recursos hídricos no espaço brasileiro e no
tempo (CUNHA, 1998b).
A criação do Com itê Especial de Estudos Integrados de Bacias
Hidrográficas, no ano de 1978, deu início ao fortalecim ento do critério
de gestão para as bacias hidrográficas brasileiras, cujos objetivos são:

realizar estudos integrados de bacias hidrográficas, m onitorar os usos
da água, classificar seus cursos e coordenar as diversas instituições
envolvidas (CUNHA e GUERRA, 1996). Ainda, segundo os m esm os
autores, a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o Sistem a
Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (SINGREH), criados em 1991
(Projeto de Lei 2.249), utilizam a bacia hidrográfica com o unidade de
gestão e determ inam três regiões hidrográficas: Am azônica, Nordestina
e Centro- Sul.
Muniz e Ribeiro (2000) observam que a prom ulgação da Lei Federal
nº 9.433/ 97, sancionada em 8 de janeiro, que estabelece a Política
Nacional de Recursos Hídricos, cham ada Lei das Águas , prom oveu um
grande avanço no setor de recursos hídricos no Brasil. Na sua
elaboração, o objeto em estudo é a bacia hidrográfica, que se restringe
aos espaços delim itados pelas trajetórias dos cursos d´ água. Deste
modo, o objeto de estudo não é a água simplesmente, mas o significado
que ela passa a adquirir no contexto das suas trajetórias.
Segundo os m esm os autores, um dos aspectos fundam entais da Lei
9.433/ 97 é que o espaço envolvido pela trajetória dos cursos d água
não se restringe ao seu aspecto físico. O curso d água deix a de ser um
recurso de estoque infinito renovável, para se restringir a um bem de
consum o por m últiplos atores, com interesses conflitantes, mas agindo
coletivam ente. Dessa form a, o curso d água passa a ser um recurso
aberto, de acesso a todos, conform e a proposição de Ostrom (1994). No
entanto, pela legislação de 1997, o Estado é o regulador desse acesso,
mas se respalda na participação da sociedade civil para a sua gestão.
Assim , apesar de m anter as responsabilidades a níveis federal e
estadual no tocante a proporcionar m eios que possibilitem a adequada
gestão dos recursos hídricos, a legislação acim a referida transferiu para
a

com unidade,

representada

pelo

seu

com itê

de

bacia,

a

responsabilidade pela tom ada de decisão a nível local, que é onde se
detém o maior conhecimento dos problemas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criação dos com itês de bacia e agências de água, além de uma
série de instrum entos de gestão, tais com o a outorga de direito de uso
da água, da cobrança pelo seu uso, dos planos de recursos hídricos e do

sistem a de informações em recursos hídricos, é o que há de m ais
recente em

term os de planejamento e gerenciam ento de bacias

hidrográficas.
A possibilidade de organizar a população por bacias hidrográficas é
um dos m aiores desafios a ser enfrentado na gestão das águas.
Segundo Leal (2000, p. 35) é preciso construir na população a noção
espacial da bacia hidrográfica, com seus lim ites e interações naturais,
alterações provocadas pela ação antrópica, sua não conformação aos
territórios adm inistrativos e sua rede de drenagem .
O território da bacia hidrográfica facilita a relação entre seus
habitantes pela dependência que estes têm do sistem a hídrico e dos
problem as com uns que enfrentam , independentem ente do modo com o
se agrupam neste território e dos limites políticos e administrativos.
Finalmente, os lim ites naturais tornam - se flex íveis e dinâm icos na
bacia hidrográfica que passa a constituir um espaço de vivência, de
conflitos e de organização de novas relações sociais.
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CAPÍTULO 8

REGIÃO AMAZÔNICA versus TABULEIROS COSTEIROS: PROPRIEDADES DE
ARGISSOLOS E LATOSSOLOS DA FORMAÇÃO BARREIRAS

Maria do Socorro Bezerra de Araújo
Carlos Ernesto R. G. Schaeffer
Antonio Carlos de Barros Corrêa
Leopoldo. L. Charmelo

1. INTRODUÇÃO
A Form ação Barreiras é um pacote de sedim entos que ocorre
desde a desembocadura do Rio Am azonas até os tabuleiros costeiros ao
longo da costa Oriental Brasileira, do Ceará até o Rio de Janeiro (Duarte
et al., 2000). As coberturas sedimentares neógenas ocorrem ao longo
da costa setentrional e oriental brasileira sob a form a de baix os
tabuleiros dissecados (50- 200 m ) agrupados em um a única unidade
estratigráfica. Na maioria das vezes, essas coberturas são associadas à
Form ação Barreiras do m ioceno. O terciário superior foi m arcado por
uma deposição generalizada de continental a marinha rasa, reconhecida
com o Form ação Barreiras (Arai, 2006). A form ação Barreiras apresenta
um a associação de fácies caracterizada pelas fácies continental (Morais
et al., 2006; Araújo et al., 2006) a transicional plataform al e fácies
marinhas (Rossetti, 2006).
A deposição desses sedim entos se deu presum ivelm ente sob um
sistem a clim ático árido ou sem i- árido, e relaciona- se ao desm onte do
m anto de alteração que recobrira antigas superfícies de aplainam ento
(Mabesoone e Lobo, 1980), sendo constituídos de quartzo, argilas
cauliníticas e traços de óx idos de ferro e alum ínio (Ferreira, 1991). A
deposição term inou durante o Pleistoceno, com um a m udança para um
clima mais quente e úmido (Suguio et al., 1985).

Os solos desta Form ação são genericam ente denominados solos
de tabuleiro e as classes predom inantes são Argissolos e Latossolos de
m aterial

de

origem

pré- intem perizado,

retrabalhado

e

que

com provadamente sofreu a influência de m udanças clim áticas durante a
pedogênese (Duarte et al., 2000). São solos de grande im portância
agronômica,

principalm ente

pela

sua

localização

e

pelas

suas

características físicas e topográficas (Duarte et., 2000). Esses solos são
caracteristicam ente distintos dos dem ais Latossolos e Argissolos
com uns no Brasil por possuírem , em geral, baix os teores de ferro pelo
ataque sulfúrico, serem dom inantem ente cauliníticos e apresentarem
freqüentemente um a estrutura m aciça, pouco porosa, em m uitos casos
adensada

pedogeneticam ente

em

subsuperfície,

constituindo

um

problema físico de maior importância para o seu manejo.
As m udanças tex turais entre A e B nos Argissolos da Form ação
Barreiras são, comum ente, abruptas (Zangrande, 1985). Esta feição tem
sido considerada por alguns com o um a descontinuidade deposicional
não pedogênica (Mabesoone et al., 1977). Girão (2007) observa ainda
que

estas

descontinuidades

estão

diretam ente

relacionadas

à

erosividade destes m ateriais sob uso do solo urbano com o no caso dos
morros ao norte e sudoeste do Recife

PE.

Em bora a deposição dos sedim entos da Form ação Barreiras tenha
ocorrido na mesma época e supostamente de form as sim ilares na região
amazônica e na costa oriental, em função das condições do m aterial de
origem , prox im idade da área- fonte e pedoclim as diferentes entre essas
duas regiões, podem ser esperadas características quím icas e físicas
distintas dos Argissolos e Latossolos desenvolvidos sobre estes
sedimentos.
O objetivo do presente trabalho foi utilizar o vasto acervo de
dados de levantam entos desses solos, realizados desde a década de
1970

por

diversas

características

instituições

quím icas

de

selecionadas

pesquisa
de

para:

Argissolos

i)
e

com parar
Latossolos

desenvolvidos de sedim entos da Form ação Barreiras entre a Região
Am azônica e os Tabuleiros Costeiros; e ii) avaliar as possíveis relações
entre as características e as condições pedogenéticas e sedim entares
nos solos, nas duas regiões estudadas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os dados foram obtidos a partir de levantam entos realizados pela
EMBRAPA, (1971, 1973, 1975, 1978), RADAMBRASIL (1976, 1978,
1983)) e anais da IV RCC (1995). Foram encontrados 101 perfis de
Argissolos e 73 perfis de Latossolos originados de sedim entos da
Form ação

Barreiras.

Os

dados

quím icos,

físicos

e

m orfológicos

selecionados obtidos foram calculados para os horizontes A e B,
representando

a

m édia

ponderada

dos

horizontes

diagnósticos,

excluindo- se os horizontes transicionais (A/ B, AB, BA e BC). As
características selecionadas foram : SiO2 , Al 2 O3 , Fe2 O3 e P2 O5

(sílica,

alum ínio, ferro e fósforo determ inados pelo ataque sulfúrico); Corg
(carbono orgânico); soma de bases (S); saturação por alum ínio (Al / Al +
S); Ca2++ Mg2+; K+ ; Na+ ; S H+ ; Al3+; CTC (capacidade de troca de cátions);
V (saturação por bases); pH; areia; silte; argila; argila dispersa; relação
Ki (SiO2 / Al2 O3 ) e relação Kr (SiO2 / Al2 O3 + Fe2 O3 ).
Foram com paradas as tendências das m édias dos dados entre as
duas áreas e foi feita um a análise de correlação entre todos os
parâm etros (Pearson, m atriz quadrada) utilizando o pacote estatístico
STATISTICA

(Statsoft,

1995),

para

avaliar

relações

entre

as

características estudadas, em cada região e em cada classe de solo.
Foram

consideradas

apenas

aquelas

significativas,

positivas

ou

negativas, com coeficiente de correlação (r) igual ou acima de 0,50.
As correlações entre K+ com H+ , Al 3+, CTC, P2 O5 , pH e argila
dispersa em água foram consideradas na realidade associações indiretas
derivadas das associações de todos esses elementos ou com postos com
o carbono orgânico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os solos dos Tabuleiros Costeiros têm sido m ais estudados
quanto às suas características pedológicas que os da Região Amazônica.
Dos perfis encontrados nos levantam entos, 50 perfis de Latossolos e 78
de Argissolos estavam na área dos Tabuleiros Costeiros e apenas 23 de
Latossolos e 23 de Argissolos na Região Am azônica. As com parações

dos

parâm etros

pedológicos entre as áreas ficaram

um

pouco

prejudicadas devido à diferença nas quantidades de dados disponíveis
para cada região. Entretanto, esses são os dados disponíveis na
literatura de referência em escala regional e, a partir deles, foram
observadas as tendências das características dos Latossolos e Argissolos
de cada área.
Argissolos
Na Região Am azônica, a maioria dos horizontes A (70%) tinha até
20 cm de espessura e nos Tabuleiros Costeiros, 45% m ediam entre 20 e
40 cm , tendo ainda 27% m edindo até 20 cm (Quadro 1), ou seja, a
espessura dos horizontes A das duas regiões estava concentrada na
faix a de 0- 40 cm . Já os horizontes B, nas duas áreas, estavam mais
distribuídos entre as faix as de espessura do que os horizontes A e, nos
Tabuleiros, tenderam a ser m ais espessos do que na Am azônia. Os
Argissolos desta últim a área tinham quase m etade dos horizontes B
m edindo na faix a de 0- 20 cm . Considerando esses dados, podem os
inferir que, de form a geral, os horizontes A dos Argissolos das duas
regiões tenderam a ter espessuras sim ilares, enquanto os horizontes B
dos Tabuleiros tenderam a ser mais espessos do que os da Amazônia.
Os dados quím icos e físicos encontrados apresentaram variação
tanto para os solos da Am azônia com o para os solos dos Tabuleiros
Costeiros (Quadro 2). Com parando- se entre regiões, os solos da
Am azônia tenderam a ter maiores teores de óx idos de Si, Al e Fe, no
horizonte A, que os de Tabuleiros. No horizonte B, a tendência foi
inversa, com dados m aiores nos solos de Tabuleiros Costeiros, ex ceto
para os óxidos de Fe (Quadro 2). Embora sejam solos geralmente pobres
em ferro, a Am azônia apresentou teores deste elem ento tendendo a ser
um pouco m aiores que nos solos dos Tabuleiros, devido talvez à idade
geralm ente

m aior

para

os

sedim entos

terciários

da

Amazônia,

resultando na m aior m aturidade dos sedim entos e um

possível

enriquecim ento pós- deposicional em ferro. Com parando- se dentro de
um a m esm a região, os valores destes óx idos foram m ais altos no
horizonte B.
Em term os m édios, os teores de carbono e cátions trocáveis, além
dos valores de CTC, foram sim ilares para as duas regiões, com os sítios

de troca ocupados principalmente por H+ e Al +++, em am bos os
horizontes (Quadro 2), a despeito de os solos dos Tabuleiros Costeiros
terem apresentado teores de cátions básicos trocáveis e saturação por
bases maiores e teores de Al trocável consistentem ente menores que os
solos da Região Am azônica (Quadro 2). Os valores de fósforo foram
m uito baix os em am bas as áreas e m ais ainda no horizonte B e nos
Tabuleiros Costeiros (Quadro 2). Am bas as áreas apresentaram solos
ácidos, com pH, em geral, abaix o de 5, e levem ente m aior no horizonte
A dos Tabuleiros Costeiros.
Quanto

à

granulom etria,

os

solos

de

am bas

as

regiões

apresentaram tex tura média para o horizonte A, com os dos Tabuleiros
Costeiros tendendo

para teores m aiores de areia, enquanto

Am azônia para valores m aiores de silte,

na

e tex tura argilosa para o

horizonte B (Quadro 3). A transição entre horizontes A e B foi,
freqüentemente, de caráter

abrupto

nos Tabuleiros, o

que não

aconteceu nos solos da Região Am azônica. As relações Si/ Al (índice Ki)
foram m uito estreitas em ambas as regiões, com valores m édios m uito
sem elhantes por horizonte entre regiões (Quadro 3), ilustrando a
natureza caulinítica da fração argila.
As correlações consideradas foram aquelas acim a de 50% com
nível de significância abaix o de 10%. A alta correlação entre os teores de
argila total e os de SiO2 , Al 2 O3 e Fe2 O3 em am bas as regiões é esperada
(Quadro 4), em vista da dominância de m inerais 1:1 na argila. É
interessante notar que, observando as correlações, nos Tabuleiros
Costeiros está havendo um a tendência de m aior rem oção de sílica do
que na região Am azônica, com o conseqüente acúm ulo de Al 2 O3 , apesar
da precipitação pluviométrica ser bem mais elevada na Região Amazônia
do que na área dos Tabuleiros Costeiros. A alta correlação e um a
estreita relação entre Al e Si reforçam a indicação de serem solos
cauliníticos.
Em relação ao fósforo, apesar da Amazônia possuir m aior teor
m édio em relação aos Tabuleiros, a alta correlação com o carbono
orgânico é uma indicação de que o P na Região Am azônica pode estar
praticam ente ligado a form as orgânicas. A CTC apresentou alta
correlação com carbono em am bas as regiões (Quadro 4), sendo m uito
superior na Am azônia. Isto indica que as cargas elétricas nos solos da
Am azônia podem ser quase que totalm ente devidas à matéria orgânica.

Este é um fato im portante de ser levado em conta quanto ao m anejo
desses solos, ressaltando assim que o cultivo nessas áreas seria viável
apenas com práticas que levem à manutenção da m atéria orgânica.
Além disso, a CTC na Amazônia apresenta alta correlação com H+ e
Al+++, indicando um a elevada saturação por Al, típica de solo m uito
pobre em cátions trocáveis e bastante ácido. Nos Tabuleiros, a m atéria
orgânica tam bém é responsável por grande parte da CTC, entretanto,
num percentual bem m enor que na Am azônia, indicando que talvez a
fração mineral coloidal nesses solos possua maior atividade.
Latossolos
Nos Tabuleiros Costeiros, a espessura dos horizontes A ficou
distribuída entre 0- 20 a 101- 160 cm e a dos horizontes B entre 0- 20 a
> 260 cm (Quadro 1). Dos 50 perfis estudados, a m aior parte dos
horizontes A (56%) m edia entre 21 e 40 cm , enquanto os horizontes B
(52%), entre 101 e 160 cm . Os horizontes A e B dos Latossolos da
Região Am azônica apresentaram espessura distribuída sim ilarm ente aos
dos Latossolos dos Tabuleiros, com a maioria dos horizontes A medindo
entre 21 e 40 cm e os horizontes B m ais distribuídos no perfil até 260
cm.
Os dados quím icos e físicos encontrados para essa classe de solo
tam bém apresentaram variação tanto para os solos da Am azônia com o
para os solos dos Tabuleiros Costeiros (Quadro 2). Entre regiões,
sim ilarm ente aos Argissolos, os Latossolos da Am azônia tenderam a
apresentar m aiores teores de óx idos de Si, Al e Fe, no horizonte A, e os
Latossolos dos Tabuleiros m aiores teores desses óx idos no horizonte B,
ex ceto para os óx idos de Fe (Quadro 2). Com portam ento sim ilar
tam bém ocorreu com parando- se dentro de um a m esm a região, com
maiores valores desses óxidos no horizonte B.
Em term os m édios, os teores de carbono foram sim ilares para as
duas regiões (Quadro 2), enquanto que os cátions trocáveis e a CTC
apresentaram tendência a valores m ais altos nos solos dos Tabuleiros
Costeiros. Assim com o para os Argissolos, os sítios de troca nos
Latossolos foram ocupados principalmente por H+ e Al+++, em ambos os
horizontes (Quadro 2). Os valores de fósforo tam bém foram m uito
baix os para os Latossolos, e m ais ainda nos dos Tabuleiros Costeiros

(Quadro 2). Os valores de pH, a granulom etria e as relações Ki e Kr
foram semelhantes aos dos Argissolos.
As correlações positivas e elevadas encontradas entre os teores de
argila total com o SiO2 e Al 2 O3 , as correlações negativas registradas
destes óx idos com as areias e a inex istência de correlações dos óx idos
com o silte, são um indicativo de que estes óx idos estão alocados
inteiramente na fração argila. Por outro lado, em virtude das elevadas
correlações entre os teores de SiO2 com os de Al 2 O3 , pode se inferir que
a argila deve ter com posição predom inantem ente caulinítica. A baix a
correlação entre a CTC e a argila total, perm ite concluir que a mesm a
tem um a baix a concentração de cargas de superfície, condições
esperadas para solos desta natureza (Quadro 5).
Houve um a alta correlação positiva entre os teores de SiO2 com
Al2 O3 e Fe2 O3 (Quadro 5), indicando que as condições de form ação e
m obilidade dos três com postos devem estar, basicam ente, regidas pelas
m esmas condições do solo, e que os teores de óx idos livres, não
silicatados, são baix os (gibbsita, hematita e goethita), corroborando a
natureza pouco ox ídica dos Latossolos citada na literatura (Resende et
al, 1995).
As elevadas correlações do carbono orgânico com K+ , H+ , Al 3+,
CTC, P2 O5 , argila dispersa em água e som a de bases (Quadro 5),
ilustram a im portância da matéria orgânica nos Latossolos, na geração
de cargas negativas. Para a região Am azônica os índices de correlação
encontrados

para

esses

m esm os

elem entos

e

com postos

são

relativam ente m aiores, indicando que nesta região a contribuição da
m atéria orgânica e sua atividade são superiores às encontradas na
região costeira. Essa condição pode resultar da maior dinâm ica da
m atéria orgânica, decorrente de condições pedoclim áticas distintas na
região am azônica, e nos Tabuleiros Costeiros a um a m aior prox im idade
das áreas fontes, contribuindo para um

m enor

empobrecim ento

geoquímico do material.
A argila dispersa em água está correlacionada positivam ente com
o carbono orgânico, e em m aiores valores nos Latossolos da região
Am azônica (Quadro 5),

podendo ser um indicativo de que a matéria

orgânica ao dissociar- se atua com o ácido fraco e aum enta o PCZ (ponto
de carga zero) do m eio, contribuindo para o aum ento da acidez e
proporcionando condições em que os valores de pH se aprox im am dos

valores de PCZ, o que favorece a dispersão das argilas. Este fato
confirm a a dom inância da caulinita na fração argila, que tem um PCZ
próx im o de 4,1, já que os óx idos, de form a geral, têm valores de PCZ
próximos ou superiores a 7.
A correlação entre o índice de saturação com alum ínio e o
alum ínio trocável, nos solos de am bas regiões, são significativos e
positivos, decorrente da própria form a de seu cálculo. Na região
costeira, entretanto, essa correlação é m aior, indicando que nos
Latossolos da região Am azônica a som a de bases é menos ex pressiva,
decorrente provavelm ente da m aior tax a de lix iviação de bases que
apresentam os solos deste local, com o função do pedoclim a (m aiores
precipitações e elevadas tax as de infiltração e percolação). Além disso,
vale ressaltar que na Amazônia as áreas fontes dos m ateriais que
com põem a Form ação Barreiras são os solos residuais das próprias
unidades sedim entares que integram a Sinéclise Am azônica e, portanto,
já bastante intemperizados.

4. CONCLUSÕES
1- Os horizontes A e B dos Tabuleiros Costeiros tiveram espessuras
sim ilares aos seus correspondentes da Região Am azônica, para as duas
ordens de solo.
2- As duas regiões apresentaram solos com tex tura m édia, m as nos
Tabuleiros Costeiros predom inaram maiores teores de areia e na
Amazônia, maiores teores de silte.
3- A CTC foi sim ilar entre as duas regiões, para um m esmo horizonte, e
m ais alta no horizonte superficial de cada região. A CTC apresentou
ainda alta correlação com o carbono em am bas as regiões sendo m uit o
superior na Amazônia.
4- Os solos da Amazônia apresentaram teores de Fe maiores que os dos
Tabuleiros, devido provavelm ente à m aior m aturidade dos sedim entos e
um possível enriquecimento pós- deposicional em ferro.

5- Os teores de matéria orgânica foram maiores no horizonte superficial
de am bas as ordens de solo e não variaram com parando- se o m esm o
horizonte entre as duas regiões.
6- Os valores de fósforo foram muito baix os, em am bas as áreas e
ordens de solos, e mais ainda no horizonte B e nos Tabuleiros Costeiros.
7- Entre horizontes de um a mesm a ordem de solo o pH não variou, m as
foi levemente maior no horizonte A dos Tabuleiros Costeiros.
8- Houve alta correlação entre os teores de argila total e os de SiO2 ,
Al2 O3 e Fe2 O3 em am bas as regiões e ordens de solo indicando a
dominância de minerais 1:1 na argila.
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6. ANEXOS
Quadro 1 - Número de solos por faix as de espessura de horizontes A e B de Argissolos e
Latossolos dos Tabuleiros Costeiros e da Região Amazônica.
Tabuleiro Costeiros

Faixas de
Espessura (cm)

Região Amazônica

Argissolos

Latossolos

Argissolos

Latossolos

A

A

A

A

B

B

B

B

0- 20

21

7

12

3

16

11

8

3

21- 40

35

13

28

7

5

2

12

2

41- 60

11

13

5

1

2

1

1

5

61- 100

8

17

3

9

0

8

2

4

101- 160

3

22

2

26

0

1

0

7

161- 260

0

5

0

2

0

0

0

2

> 260

0

0

5

0

0

0

0

0

Quadro 2 - Média das características quím icas selecionadas para os horizontes A e B de
Argissolos e Latossolos da Região Amazônica (RA) e dos Tabuleiros Costeiros (TC)
Região

Horiz.

SiO2

Al2 O3

Fe2 O3

C

Al/Al+S

Ca+Mg

K

Na

S

----------------------%------------------ ----------------------cmolc /
-

H+

Al+++

CTC

dm 3 ------------------

V
%

P2 O5

pH

mg/kg

RA

A

8,1

6,9

2,5

0,7

63,0

0,9

0,09

0,03

1,0

2,6

1,7

5,3

26,4

3,54

4,9

TC

A

7,5

5,9

1,6

0,8

25,9

1,8

0,13

0,07

2,0

2,8

0,7

5,5

37,2

2,26

5,3

RA

B

14,4

12,5

3,9

0,3

66,7

0,9

0,03

0,03

1,0

1,5

2,0

4,5

15,9

1,23

5,0

TC

B

18,6

15,9

3,7

0,3

34,6

1,5

0,09

0,08

1,7

2,0

0,9

4,5

32,0

0,84

4,9

Latossolos
RA
TC

RA
TC

A
A

B
B

12,1

10,4

2,8

0,9

81,8

0,3

0,05

0,03

0,4

3,2

1,8

5,4

11,9

3,6

4,5

10,3

9,1

2,0

0,9

27,3

1,5

0,07

0,05

1,6

3,62

0,6

5,8

27,2

1,8

4,9

16,5

14,8

3,6

0,3

84,6

0,2

0,02

0,02

0,2

1,5

1,1

2,8

13,3

1,2

4,9

18,0

16,4

3,4

0,3

53,3

0,6

0,04

0,06

0,7

2,06

0,8

3,6

21,3

0,9

4,8

Horiz. - horizontes

Quadro 3 - Granulometria e relações Ki e Kr dos horizontes A e B de Argissolos e Latossolos
da Região Amazônica (RA) e dos Tabuleiros Costeiros (TC)
Horizonte

areia

silte

argila

arg. disp*

Ki

Kr

-----------------------g kg- 1 -------------------

RA

A

588

217

195

106

1,3

0,92

TC

A

742

92

165

97

1,3

1,00

RA

B

451

190

359

69

1,2

0,91

TC

B

475

96

429

111

1,2

0,96

RA

A

587

114

298

126

1,2

0,9

TC

A

676

71

247

147

1,1

0,9

RA

B

491

112

397

10

1,1

0,9

TC

B

491

63

440

62

1,1

0,9

* argila dispersa - Ki - SiO2 / Al2 O3 ; Kr - SiO2 / Al2 O3 + Fe2 O3

Quadro 4- Correlação (r) entre características quím icas e físicas selecionadas
de Argissolos dos Tabuleiros Costeiros e da Região Amazônica
SiO2

SiO2
Al2 O3

Al2 O3

Fe2 O3

C

Al3+

CTC

0,51

0,50

areia

silte

0,71
0,71

Fe2 O3
C

0,85

Ca2+ + Mg2+
Al

0,66

0,64

0,51

3+

areia

- 0,61

- 0,76

- 0,62

- 0,50

- 0,64

- 0,64

argila

0,71

0,95

0,53

0,51

0,59

0,58

0,95

0,76

0,61

0,53

0,56

- 0,73

0,50

0,80

0,70

0,70

0,66

- 0,82

0,63

0,73

0,66

0,69

- 0,80

0,69

0,79

0,94

- 0,84

0,82

0,89

- 0,87

0,86

- 0,86

0,85

SiO2
Al2 O3

0,95

Fe2 O3

0,76

0,80

C

0,61

0,70

0,73

3+

0,53

0,70

0,66

0,79

CTC

0,56

0,66

0,69

0,94

0,89

0,51

0,51

0,50

Al

P2 O5
areia

- 0,73

- 0,82

- 0,80

- 0,84

- 0,87

- 0,86

argila

0,98

0,95

0,78

0,62

0,61

0,62

0,51
- 0,95
- 0,78

0,56

Quadro 5- Correlação (r) entre características quím icas e físicas selecionadas de
Latossolos dos Tabuleiros Costeiros e da Região Amazônica
SiO2

SiO2

Al2 O3

Fe2 O3

C

0,99

0,74

0,66

0,75

0,68
0,62

Al2 O3

0,99

Fe2 O3

0,74

0,75

C

0,66

0,68

0,62

Ca2+ + Mg2+

0,53

0,53

0,65

0,71

CTC

0,76

0,77

0,60

0,85

areia

- 0,94

- 0,95

- 0,77

- 0,68

0,98

0,80

SiO2
Al2 O3

0,98

Fe2 O3

0,80

0,75

0,65

0,62

Al3+
CTC

areia
silte

P2 O5

areia

argila

0,76

- 0,94

0,99

0,77

- 0,95

0,99

0,60

- 0,77

0,76

0,85

- 0,68

0,71

0,59

- 0,53

0,53

- 0,78

0,79

- 0,78

- 0,95

0,53
0,71

0,71

P2 O5

CTC

0,75

C
K+

Al3+

0,56

0,67

0,72

0,91

0,72

0,96

0,72

0,72

0,91

0,96

0,54

0,68

0,63

0,96

- 0,92

0,98

- 0,92

0,96

- 0,88

0,81

- 0,59

0,52

- 0,68

0,69

- 0,60

0,96

- 0,64

0,53
- 0,95

- 0,95

- 0,52
- 0,88

- 0,59

- 0,60

- 0,64

0,62

0,53

0,69

0,57

- 0,52

0,56
0,51
- 0,98

CAPÍTULO 9

RECONHECIMENTO DE IMPACTOS AMBIENTAIS POR COMUNIDADES
PESQUEIRAS NO ESTUÁRIO DO RIO ITAPESSOCA - PE/BRASIL

Janaina Barbosa da Silva
Eugênia C. Pereira
Maria Fernanda Abrantes Torres

1.INTRODUÇÃO
O crescim ento populacional e o desenvolvim ento econôm ico têm
afetado negativam ente os ecossistem as. As alterações ocorrem tanto
nas estruturas com o nas funções desses sistem as, colocando em risco
seus

recursos.

Os

principais

agentes

são

a

urbanização,

desflorestamento, alteração dos flux os dos rios, etc. (LOEB & SPACIE,
1993).
A minim ização dos im pactos am bientais, através de soluções
ecológicas, requer um conhecim ento do am biente, m as devido à falta de
um m odelo global, resulta num a ecologia descritiva e não preventiva
(HOLLING & CLARCK, 1975). Para tanto, há necessidade de conhecer e
aplicar um desenvolvim ento que seja sustentável. Para isso, a percepção
ambiental envolve a tom ada de consciência do am biente pelo hom em
para que se possa proteger e a cuidar (CORRAL- VERDUGO, 2003).
De

acordo

com

a

Com issão

Mundial

sobre

Meio

Ambiente

e

Desenvolvim ento, o desenvolvim ento sustentável é um processo que
satisfaz as necessidades das gerações atuais sem com prom eter as
futuras. No entanto, cada ecossistem a tem lim ites da capacidade de
suporte de ex ploração, bem com o de im pactos sofridos. Precauções
para a preservação deveria ser a chave para a m anutenção dos
ecossistem as, m as o desenvolvim ento econôm ico com prom ete a sua
integridade (SMITH, 1997).
A dialética entre desenvolvim ento sustentável e sustentabilidade
ecológica

causa

grande

confusão

quanto

aos

seus

verdadeiros

conceitos. O prim eiro é aquele que atende ao desenvolvim ento e
m anutenção da vida humana, enquanto o segundo é o conjunto de
condições influenciadas pelas conjunturas sociais e ecológicas (SOUZA &
LEITÃO, 2000).
Entre os ecossistem as mais am eaçados no Brasil, quanto a sua
sustentabilidade ecológica, encontram- se os m anguezais, alvo de
im pactos em seus am bientes com a poluição das águas por despejo de
esgotos dom ésticos e industriais, que interferem nos processos de
transferência de energia e ciclagem dos nutrientes dissolvidos na água
e, na dem anda de ox igênio (TOMMASI, 1977). Outro fator é a descarga
de produtos que causam asfix ia aos peix es e outros seres, envenenando
e gerando um ciclo de m ortandade em toda a fauna (FELLENBERG,
1980).
De acordo com o CNIO (Com issão Nacional Independente para os
Oceanos, 1998) os problem as mais com uns ao longo de toda zona
costeira

brasileira,

m ais

precisam ente

nos

m anguezais

são:

derram amento de óleo, ex pansão im obiliária, efluentes e esgotos, pesca
predatória, portos e terminais entre outros.
Em virtude do aum ento da poluição, o estuário do rio Itapessoca
tam bém é afetado por contam inantes e m anejos inadequados, o que
provavelm ente afeta na quantidade e qualidade dos pescados. Por isso,
foi objetivo deste trabalho avaliar a percepção dos danos am bientais e
suas conseqüências pelas com unidades pesqueiras do seu entorno,
com o a contam inação e transform ação do ambiente e, se há o
reconhecimento das formas inadequadas de pesca.
2. MATERIAL E MÉTODOS
O estuário do rio Itapessoca localiza- se no m unicípio de Goiana,
litoral norte do Estado de Pernam buco (Figura 01), nas prox im idades da
localidade de Tejucupapo ao norte, até a foz do rio Itapessoca, ao norte
da Ilha de Itam aracá, com ex tensão de 14 km . Sua área total é de 3.998
hectares, constituindo a terceira em ex tensão no Estado e segunda no
m unicípio de Goiana, sendo considerado Área de Proteção Perm anente
(FIDEM, 1987).

B

C

A

Figura 1- Localização do estuário do rio Itapessoca, município de Goiana litoral norte
do Estado de Pernambuco e das comunidades de Barra de Catuama (A), Tejucupapo (B)
e Atapuz (C).

O estudo foi realizado em três comunidades de pescadores

Barra

de Catuam a, Tejucupapo e Atapuz no entorno do estuário do rio
Itapessoca, m unicípio de Goiana. As áreas foram definidas por terem
representações oficiais perante as autoridades legais denom inadas de
Colônias de Pescadores e, estarem instaladas próx im as às m argens do
estuário. Outro fator foi a localização, por situarem - se em pontos
geográficos opostos entre si (Figura 1).
O m étodo utilizado para construção do questionário foi o sem iestruturado, onde a am ostra da população selecionada ficou em torno
de 30%. Foram aplicados 174 questionários, divididos em 95 para
homens e 69 para mulheres, nas três comunidades.
Na com unidade de Barra de Catuam a foram contabilizados 320
pescadores, sendo 198 do sex o m asculino e 122 do fem inino. Foram
aplicados 59 questionários para hom ens e 36 para mulheres. Em
Tejucupapo foram 15 aplicados entre os hom ens e 12 para m ulheres.
Para Atapuz foram 21 para cada sex o. Com o Atapuz apresenta 170
pescadores, a análise foi baseada num universo de 70, pois este é o
contingente que atua diretam ente no estuário, tanto para hom ens com o
mulheres.
Na aplicação do questionário buscou- se saber as seguintes
inform ações: se considera im portante m orar próx im o ao m anguezal e
porque; além do pescado, o que m ais retira do estuário; se a pesca tem
m odificado

na quantidade e tam anho;

quais as origens dessas

m udanças e suas causas. Foram quantificadas a freqüência e a
porcentagem das informações obtidas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O ser hum ano é considerado com o o principal causador de
im pactos ao am biente (OSKAMP, 2000). Fishbein et al. (1991) afirm am
que a chave do sucesso para as intervenções com portam entais é a
identificação dos determ inantes específicos daqueles com portam entos
que se quer manter ou mudar.
Para

Cardoso

(2001),

as

preocupações

das

com unidades

pesqueiras, ao longo do litoral, com a reprodução e continuidade da
pesca advêm de uma m aior necessidade de preservação dos recursos,
que acaba por estabelecer instrum entos de gestão com o ocorreu no
Canal de Santa Cruz (Itapissuma - PE), onde as colônias im plantaram ,
em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Am biente e Recursos
Renováveis (IBAMA), um projeto de substituição de redes de pesca para
aumentar a seletividade.
A

com preensão

das necessidades de determ inados grupos

hum anos e, as relações com seu am biente são im portantes para um
planejamento e ordenamento do espaço. Quando os indivíduos optam
por m orar próx im o à área de trabalho, com o é o caso dos pescadores
do estuário do rio Itapessoca, alguns im pactos passam a ser gerado de
imediato, como por exemplo, a poluição.
É importante entender o porquê da necessidade de morar próximo
ao m anguezal, principalm ente por se tratar de grupos que dependem
diretam ente da oferta natural desse ecossistem a e, com o os im pactos
poderão ser m inorados. De um a maneira geral, os trabalhadores da
pesca em Itapessoca defendem a necessidade de m orar próx im o ao
m angue

pelas

facilidades

de

deslocam ento

e

de

obtenção

do

complemento à alimentação.
Quando indagados sobre os usos inadequados de práticas no
m anguezal e, suas conseqüências geradas ao am biente e produtividade
dos pescados, as opiniões dividiram - se basicam ente entre as causas
antrópicas e naturais.
Na com unidade de Barra de Catuam a são quatro os fatores
alegados pelas pescadeiras. Primeiro, 42% admitem que é a proximidade
da área de trabalho, 30% alegam a prox im idade do trabalho e a
disponibilidade de alim ento, 22% atribuem a alim entação sem pre tendo
o que se com er e, apenas 6% se apresentam indiferentes (Figura 2 A).

Em Tejucupapo e Atapuz 100% das entrevistadas consideram
m orar próx im o ao m anguezal m uito im portante, atribuindo relação de
grandezas iguais (50%) entre a prox im idade do trabalho e a alim entação
na prim eira, enquanto que a segunda com unidade atribui 60% à
prox im idade do trabalho e 40% à disponibilidade de alim entação (Figura
2 B, C).

Figura 2: Justificativas da importância de m orar próx im o ao manguezal de acordo com
as pescadeiras das com unidades de Barra de Catuama (A), Tejucupapo (B), Atapuz (C),
no estuário do rio Itapessoca- PE.

Em Barra de Catuam a cerca de 72% dos hom ens atribuem
im portância à prox im idade do trabalho, 14% definem esta além da

facilidade de alim entos. Entre os 10% restantes m etade considera a
disponibilidade de alim entação o m ais significante, enquanto o restante
é indiferente (Figura 3 A).
Em

Tejucupapo

e

Atapuz

50% alegam

a

im portância

da

prox im idade do trabalho e alim entação. No entanto, em Tejucupapo
25% se refere apenas a prox im idade do trabalho (Figura 3 B), enquanto
que em Atapuz esse percentual é de 40% (Figura 3 C). Aqueles que
atribuem im portância apenas pela facilidade de alim entos som am 25%
em Tejucupapo e 10% em Atapuz.

Figura 3 - Justificativas da im portância de m orar próx im o ao manguezal de acordo
com os pescadores das com unidades de Barra de Catuama (A), Tejucupapo (B), Atapuz
(C), no estuário do rio Itapessoca- PE

A retirada de lenha do m anguezal para o cozim ento de alim ento e
beneficiam ento do pescado foi citada por 76% das m ulheres de Barra de

Catuam a; em Atapuz essa percentagem cai para 25% deix ando de ex istir
em Tejucupapo. Entre os hom ens sua retirada foi para o cozim ento e
tingim ento das redes de pesca, representando 80% em Tejucupapo, 45%
em Atapuz e 13% em Barra de Catuama.
Quando

perguntados se houve m odificação

do

tam anho e

quantidade dos pescados, a resposta é afirm ativa e unânim e entre os
trabalhadores da pesca. Nas com unidades de Barra de Catuama e
Atapuz m ais de 80% das pescadeiras identificam o hom em com o m aior
responsável

pelas

conseqüências

da

dim inuição

da

pesca.

Em

Tejucupapo esses valores se invertem , onde as m ulheres identificam o
decréscimo dos produtos como causa natural (Figura 4 A).
Entre os hom ens de Barra de Catuam a há um a divisão igualitária
em relação ao fator responsável pela dim inuição dos estoques; em
Tejucupapo e Atapuz a maioria identifica o hom em com o causa (Figura
4 B), enquanto os dem ais acreditam ser natural a dim inuição na
variedade e quantidade de pescado e atribuem à vontade de Deus.

Figura 4 - Identificação das causas que levam à dim inuição do pescado, em tamanho e
quant idade dos espécim es, de acordo com as pescadeiras (A) e pescadores (B) do
estuário do rio Itapessoca- PE

As mulheres de Barra de Catuama foram as que mais identificaram
causas para tais dim inuições, relacionando cinco: a pesca intensiva, o

uso de bom bas, barcos a m otor, uso de veneno e despejo de esgoto e
lix o (Figura 5 A). Em Tejucupapo (Figura 5 B) e Atapuz (Figura 5 C)
apenas um a causa foi identificada: a pesca intensiva, pela maioria,
enquanto a minoria identificou o problema, mas não sabem a causa.

Figura 5 - Ident ificação das causas da dim inuição da quantidade e t am anho dos
espécim es por m ulheres em Barra de Catuama (A), Tejucupapo (B) e At apuz (C) no
estuário do rio Itapessoca- PE

Os homens de Barra de Catuam a identificaram três causas: o uso
de bombas, pesca intensiva e uso de barco a m otor no turism o (Figura 6

A), enquanto em Tejucupapo apenas duas foram citadas: o uso de
veneno e a pesca intensiva (Figura 6 B). Na com unidade de Atapuz
tam bém foram identificadas três causas: pesca intensiva, uso de bom ba
e veneno (Figura 6 C). É im portante observar que dentre as causas
citadas entre as m ulheres apenas um a não foi observada, o uso de
veneno in loco.

Figura 6 - Ident ificação das causas da dim inuição da quantidade e t am anho dos
espécim es por homens em Barra de Catuama (A), Tejucupapo (B) e At apuz (C) no
estuário do rio Itapessoca- PE

Com parando as opiniões de pescadores e pescadeiras, nota- se
que estas são m ais atentas as m udanças am bientais que os hom ens,
apesar de am bos estarem em contato diário e direto com o am biente.
Em adição, as causas citadas pelas com unidades com o degradadoras e
impactantes, sobretudo pelas mulheres de Barra de Catuama, demonstra
conhecim ento sobre contam inantes e m anejo inadequado do am biente.
No entanto, não foi possível avaliar se tais pessoas têm consciência da
extensão do problema, sobretudo da sua irreversibilidade.

Segundo Lessa et al. (2006), em todo o litoral de Pernambuco a
questão am biental é fator determ inante; dentre as form as de poluição
m ais citadas estão o esgoto dom éstico e os resíduos sólidos. No litoral
norte o esgoto doméstico é o maior problema para 19,5%, seguido pelos
resíduos tóxicos (13,3%) lançados pelas fazendas de camarões.
El- Deir (1999), ao estudar a com unidade de Vila Velha em
Itam aracá, identificou alterações na pesca tanto para a dim inuição na
quantidade com o no tam anho das espécies. As principais causas são os
resíduos dom ésticos e industriais, poluição pelas usinas de cana- deaçúcar, em barcações a m otor, uso de bom bas, pesca predatória,
despejo de esgoto doméstico e desmatamento da vegetação de mangue.
Para Sônia- Silva et al. (2000), as três últim as causas tam bém são
identificadas

com o

prejudiciais

às

atividades

pesqueiras

nos

manguezais de rio Formoso, litoral sul de Pernambuco.
Outro problem a abordado foi o uso de bom ba na pesca que mata
a fauna aquática, desequilibrando o ecossistem a, pois na a água o som
se propaga m ais rápido do que no ar causando m uito barulho,
afugentando assim toda a fauna que escapa da m orte, afetando o
estoque pesqueiro, reduzindo- o e afetando assim a atividade.
Este é identificado com o problem a para sua m anutenção entre as
m ulheres apenas na com unidade de Barra de Catuam a, representando
20% das opiniões, enquanto que entre os hom ens é citada em Barra de
Catuama por 4% e, em Atapuz por 40%.
Segundo Silva, (2003) esta prática torna- se intensiva, pois há um a
captura superior à produção natural, increm entada pela pesca de
espécies

juvenis

ou

em

fase

reprodutiva,

prejudicando

conseqüentemente os estoques pesqueiros, afetando assim, o pescador.
O art. 35, c , do Decreto- Lei nº 221/ 67 (BRASIL, 1967) proíbe a
pesca com uso de dinam ite e outros ex plosivos com uns, ou com
substâncias que, em contato com a água, possam agir de form a
ex plosiva. A infração a esta disposição é considerada crim e, nos term os
da legislação penal vigente, de acordo com o art. 61.
O uso de veneno foi citado em

duas com unidades pelos

pescadores; em Tejucupapo abrangeu 50% dos entrevistados, enquant o
que em Atapuz representou 10% do total. O uso de veneno ou de
substâncias tóx icas para captura de peix es é um a técnica bem antiga.
No século XVI os tupinam bás, aqueles que viviam em torno do Rio de

Janeiro e na costa nordestina, além do uso do arco e flecha e do anzol,
possuíam um a técnica de pesca em m assa na qual usavam o sum o do
tim bó

que m ata os peix es por asfix ia, possibilitando sua captura

manual (SILVA, 1988).
O despejo de esgoto e deposição de lix o foi citado apenas em
Barra de Catuam a pelo universo fem inino, representando 18% e 20%,
respectivam ente.

Atualm ente,

apenas

10% do

total

de

esgotos

produzidos recebem algum tipo de tratam ento, os outros 90% são
despejados

"in

natura"

nos

solos,

rios,

córregos

e

nascentes,

constituindo- se na m aior fonte de degradação do m eio am biente e de
proliferação de doenças (AMBIENTE BRASIL, 2006). O lix o flutuante
encontrado nos rios e manguezais é resultado de m aus hábitos da
população que descarta resíduos nas ruas e córregos, além dos serviços
deficientes de coleta de lix o nas cidades (RODRIGUES & CAVINATTO,
2003).
4. CONCLUSÃO
Há uma preocupação crescente com os usos indevidos dos
ecossistem as, nas áreas litorâneas do Brasil e nas com unidades de Barra
de Catuam a, Tejucupapo e Atapuz, no estuário do rio Itapessoca onde a
pesca é um a atividade intensa. Os danos am bientais e conseqüências
são os mesmos para as três comunidades.
Entre os homens e m ulheres as opiniões são de que tanto a
quantidade do pescado com o o tamanho das espécies tem dim inuído.
Para a m aioria dos trabalhadores da pesca essa dim inuição é um reflex o
da ação antrópica, decorrente da pesca intensiva, uso de bom ba e
veneno, despejo de esgoto doméstico e resíduos sólidos. Por outro lado,
as m ulheres dem onstraram maior percepção dos danos am bientais e
das ações degradadoras do meio.
A m elhor percepção quanto aos danos am bientais, dim inuição do
tam anho e quantidade de espécies foi verificado entre as m ulheres e
homens de Barra de Catuama.
De acordo com os dados acim a, acredita- se que um program a de
educação e preservação am biental seria facilm ente aplicado entre as
mulheres e hom ens de Barra de Catuama, contudo um a maior

necessidade

apresenta- se

entre

os

hom ens

e

m ulheres

das

comunidades de Tejucupapo e Atapuz.
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CAPÍTULO 10

O PLANEJAMENTO REGIONAL NO CONTEXTO DE INSERÇÃO DO BRASIL
NA GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL: A AMDE4 E OUTRAS ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL EM CAMPINA GRANDE- PB

Paulo Sérgio Cunha Farias
Alcindo José de Sá
1. Introdução
O presente trabalho trata das m udanças nos padrões do
planejamento

regional,

provocadas pela transição/ substituição

do

m odelo de produção fordista/ keynesiano para a estrutura neoliberal,
considerando o contex to internacional e nacional da história presente.
Com o estudo de caso elege a em ergência de políticas de planejamento
do desenvolvim ento econôm ico local, im plem entadas pela Prefeitura
Municipal de Cam pina Grande- PB, no em ergente cenário de um a
geografia econôm ica em rede, na qual o regional/ local se planeja com o
nó autônom o .
Com o

estratégia

analítica

de

organização

dessa

reflex ão,

debruçaremo- nos, rapidam ente, sobre o planejam ento regional tal qual
foi concebido no final dos anos de 1950 e início dos anos de 1960 e os
cam inhos tom ados a partir da instauração da ditadura militar. Em
seguida, discutirem os os processos econôm icos e políticos em m archa
nas escalas do m undo e do país, responsáveis pela crise das ações de
planejamento do Estado com o intuito de dirim ir as desigualdades
sócio- espaciais entre as regiões brasileiras. Por fim , esboçarem os as
características m ais recentes das ações de planejamento do Estado
Brasileiro

pautadas em investim entos setoriais e na alocação desses

investim entos para os pontos dinâm icos do território e que estão
diretam ente

inseridos

na

globalização;

a

guerra

de

lugares

estabelecida entre os Estados e municípios pela ausência de ações de
4

Agência de Desenvolvim ento Econômico de Cam pina Grande, criada pela Prefeitura

Municipal de Campina Grande em 1999.

planejamento que considerem a socioeconom ia e o território nacional
em

sua totalidade;

e

as

políticas

públicas

de

desenvolvim ento

econôm ico local organizadas pela prefeitura de Cam pina Grande- PB,
atentando para a criação da AMDE em 1999, ou seja, as estratégias de
enfrentamento

aos desafios

colocados ao

seu

desenvolviment o

socioeconômico pelo atual contex to, no qual é notória a ausência de
estratégias de planejam ento socioeconôm ico nacional que englobe a
dimensão regional em suas diferentes escalas.

2. O planejamento regional, a SUDENE e seus im pactos sócio- espaciais
na região Nordeste
As ex igências de planificação regional e urbana, originadas quer
pela crise econôm ica m undial tributária da bancarrota da econom ia
estadunidense em 1929, quer pela necessidade de reconstruir as áreas e
as econom ias devastadas pela Segunda Grande Guerra, tornaram - se
com uns nas econom ias capitalistas depois de 1945 (FERREIRA e SIMÕES,
1986, p. 83; SANTOS, 2003).
Para Araújo (2000, p. 15), o planejamento governam ental é um a
ex periência recente nas econom ias capitalistas, e no pós- Segunda
Guerra foi vivido tam bém em países subdesenvolvidos com o o Brasil.
Aqui, o planejamento data dos anos 50, e suas evidências maiores
foram o Plano de Metas que norteou o Governo JK (1956- 1960) e,
concom itante a ele, a criação da SUDENE (1959) para ex ercer a ação
planejada da região Nordeste, ao que se seguiu a criação de órgãos
regionais em outras áreas.
No Nordeste, a criação da SUDENE, idealizada pelo econom ista
paraibano Celso Furtado, teve com o objetivo reduzir, através da ação
planejada do Estado, as brutais diferenças sociais e econôm icas entre o
Centro- Sul e o Nordeste e que vinham sendo gestadas durante toda a
primeira m etade do século XX, recrudescendo com as ações do Plano de
Metas de JK, que reforçaram as disparidades regionais já herdadas dos
períodos anteriores.
Dessa form a, nossa reflex ão se voltará aqui para os objetivos, a
dim ensão e os resultados da ação da SUDENE com o órgão encarregado
de ex ecutar as ações do planejamento do Estado na região Nordeste,

atentando, especificam ente, para os resultados dessas ações no
município de Campina Grande- PB.
A diversificação da econom ia do Centro- Sul, notadam ente a de
São Paulo, com o apogeu e a crise da cafeicultura5 que possibilitaram a
diversificação agrícola, a industrialização balbuciante e um a certa
diversificação dos serviços, a ação do m aciço bloco de inversões do
Plano de Metas atuando sobre um a estrutura espacial herdada do
passado (BECKER e EGLER, 1994, p. 113), acentuam as disparidades
entre a referida região, em pleno processo de m odernização comandado
pela industrialização, e o Nordeste, que m antinha a sua base produtiva
em moldes bastante tradicionais e em crise.
Assim, o Nordeste, com sua economia centrada na produção
açucareira e no algodão, e em crise, perde im portância com o espaço
produtivo. Segundo Andrade (1981, p. 38- 49), esses setores

ainda

tinham que enfrentar a concorrência do Sudeste e do Sul na produção
de algodão e cana- de- açúcar, lavouras que substituíam os cafezais em
crise . A agricultura de subsistência, em virtude da falta de incentivos,
apresentava baix os índices de produtividade, situação que beirava o
caos total nos períodos de secas prolongadas. Sua estrutura industrial,
bastante tradicional e voltada para o processamento de m atérias- primas
provenientes da sua agricultura com ercial, tam bém estava em crise. A
estrutura fundiária ex trem amente concentrada na Mata e no Sertão; os
conflitos

no

campo,

com andados

pelas

Ligas

Cam ponesas;

os

escândalos em torno da apropriação privada das verbas e obras
destinadas às políticas hídricas, os efeitos da seca de 1958, entre
outros, agudizavam o quadro de inquietação social e política na região.
A região ainda apresentava problem as na base m aterial de fornecimento
de energia e de transportes.
O Nordeste, nesses ternos, constituía- se com o um a região no
centro da geopolítica nacional e do bloco geopolítico liderado pelos
EUA.

Enfim ,

no

m om ento

da

integração

do

território

nacional

com andada pela industrialização fix ada espacialm ente no Centro- Sul, a
econom ia [do Nordeste apresentava- se] estagnada, figurando entre as

5

Sobre o papel da cafeicultura na dinam ização da econom ia paulist a, ver CANO,

Wilson. Raízes da concent ração industrial em São Paulo. 3. ed. São Paulo: Hucitec,
1990.

áreas de m aiores índices de pobreza do m undo

(ARAÚJO, 2000, p.

143)6 . Foi essa situação que forneceu os argum entos para a criação do
Grupo de Trabalho para o Desenvolvim ento do Nordeste (GTDN),
concebido em 1956, no Governo JK, e coordenado por Celso Furtado,
que culminou na form ação da SUDENE em 1959, autarquia que lideraria
as ações do planejam ento estatal, num a visão desenvolvim entista, que
visava, ex plicitam ente, a dirim ir as profundas distâncias econôm icas e
sociais da região Nordeste em relação ao Centro- Sul.
Celso Furtado tinha consciência de que os problem as do
Nordeste não se restringiam à lim itação da disponibilidade de água
(COHN, 1976, p. 70), com o a questão nordestina vinha sendo
enfrentada até então pelo DNOCS, m as à estrutura sócio- econômica,
política e geográfica arcaica herdada, em grande medida, do seu
passado colonial. As análises do GTDN apontavam três conclusões
básicas sobre a região:
a)

a

região

não

estava

acom panhando

o

desenvolvim ento da econom ia nacional, razão pela
qual aum entava dia a dia um desequilíbrio interregional; b) os investim entos do governo federal no
Nordeste não tinham correspondência no ritm o de
crescim ento; e c) o governo deveria reex am inar os
seus investim entos, subordiná- los às diretrizes de
um program a de desenvolvim ento e reestruturar o
aparelho adm inistrativo, a fim de capacitá- lo para a
ex ecução

de

um a

política

desenvolvim entista

(GARCIA, 1995, p. 81- 82).
Nesse sentido, o em inente econom ista, tom ando um a nova
concepção do Nordeste, m ais am pla do que a convencional estabelecida
pelo IBGE, a qual deix ava de fora o Maranhão e a Bahia7 , elaborou, com

6

Sobre a realidade social e econôm ica do Nordeste que im pulsionou a criação da

SUDENE, ver FURTADO, Celso (1989, p. 43- 44).
7

Segundo Furtado (1989, p. 48), Partiríam os de um a nova concepção do Nordeste,

m ais ampla do que a convencional estabelecida pelo IBGE, a qual deix a de fora o
Maranhão e a Bahia. Este últim o Estado entra com parcela im port ante para o Polígono
das Secas, mas para out ros fins sem pre fora considerado fora do Nordeste. Ora, do
ponto de vista político, era im portante incorporar a Bahia à região, tant o m ais que, no

sua equipe de pesquisadores e técnicos, um a série de propostas,
ex pressas no relatório do GTDN, que no seu entender eram necessárias
à superação do atraso e fundam entais para alavancar o desenvolvim ento
do Nordeste. Entre as propostas contidas no Plano de Ação proposto ao
presidente JK estavam:
a)intensificação

dos

investim entos

industriais,

visando criar no Nordeste um centro autônom o de
ex pansão

m anufatureira;

b)

transform ação

da

econom ia agrícola da faix a úm ida, com vistas a
proporcionar um a oferta adequada de alim entos nos
centros urbanos, cuja industrialização deverá ser
intensificada;

c)

transform ação

progressiva

da

econom ia das zonas sem i- áridas no sentido de
elevar sua produtividade e torná- la m ais resistente
ao im pacto das secas; e d) deslocam ento da fronteira
agrícola no Nordeste, visando incorporar à econom ia
da região as terras úm idas do hiterland m aranhense,
que estão em condições de receber os ex cedentes
populacionais

criados

pela

reorganização

da

economia da faixa semi- árida (COHN, 1976, p. 120).
Para a ex ecução dessas m etas foi criada em 1959, entrando em
funcionam ento nos prim eiros anos da década subseqüente, na gestão
efêmera de Jânio Quadros e na de João Goulart, a Superintendência de
Desenvolvim ento do Nordeste (SUDENE), que teve com o prim eiro
superintendente o seu idealizador, Celso Furtado.

plano cult ural, pode- se falar de um a m atriz com um , devido à cont em poraneidade da
colonização (séculos XVI e XVII), à preem inência do sistem a de grandes plantações e à
fort e

presença

africana.

A

im port ância

de

incorporar

o

Maranhão,

região

subam azônica, estava em trazer para o Nordeste um contingent e de t erras úm idas de
considerável dim ensão. Cont ando com a fronteira aberta m aranhense e com a região
úm ida do sul da Bahia, desapareceria o const rangim ent o da pressão demográfica
sobre solos aráveis, sendo possível pensar em um plano de am pla redist ribuição de
populações na própria região. Não que se pretendesse ex cluir a hipótese de canalizar
populações nordestinas para outras áreas do país com m aiores disponibilidades de
terras aráveis. Mas um tal projet o fora sem pre interpretado com o tendo por objet ivo
abandonar a
prioritário .

região

nordestina,

convindo,

portanto,

não

apresentá- lo

com o

Ficou estabelecido em lei que a ação da SUDENE seria regida por
Planos Diretores Trienais votados pelo Congresso Nacional. Todas os
órgãos federais com atuação no Nordeste

ex ceto os que com andavam

as políticas do açúcar e do cacau, teriam de subm eter os seus planos à
nova entidade. A legislação tam bém perm itiu à SUDENE a adoção de
um a política salarial capaz de atrair os m elhores cientistas e técnicos da
região Nordeste.
A SUDENE teve com o fonte de recursos m ais im portantes dois
sistemas de incentivo:
O artigo 34 (do I Plano Diretor da SUDENE)..., e [que]
dizia que agentes de todo o Brasil podiam optar por
não pagar 50% do im posto de renda devido e colocar
esses recursos à disposição para serem investidos no
Nordeste. Paralelam ente, investidores forneceriam
projetos para a SUDENE, e esses projetos captariam
os

recursos

dos

optantes.

Assim ,

na

origem ,

optantes e investidores eram agentes diferentes, e
estes últim os tinham que ser figuras jurídicas de
capital nacional estabelecidas no Nordeste. A idéia
subjacente era criar um a nova classe industrial
nordestina,

até

m esmo

para

que

pudesse

contrabalançar o peso da oligarquia conservadora.
(...).
Esse caminho não deu certo. No Segundo Plano
Diretor (artigo 18 [de 1963]), as duas prem issas
foram desm ontadas: o optante podia ser o próprio
investidor, nacional ou não. Isso correspondia ao
estágio de internacionalização a que já havíam os
chegado no Brasil com o um todo. Só a partir daí o
sistem a

de

incentivos

deslancha,

com

o

deslocam ento, para o Nordeste, de num erosas filiais
das em presas instaladas no Sudeste. Inicia- se de
fato o processo de integração do grande capital
industrial, inclusive do m ultinacional (ARAÚJO, 2000,
p. 308).

Em 1974, já em plena vigência do período m ilitar, foi instituído o
Fundo de Investim ento do Nordeste (FINOR), em substituição ao
sistem a 34 e 18 , segundo o qual a em presa investidora já não tinha o
direito de escolher um determ inado em preendim ento, cabendo à
SUDENE a distribuição dos recursos financeiros captados pelo FINOR.
Isto

reflete o

grau

de autoritarism o

que m arcou

as ações de

planejamento do Estado Militar.
A SUDENE tam bém se ocupou de dotar o território da região
Nordeste

das

infra- estruturas

necessárias

ao

m ovim ento

de

mercadorias, de pessoas e de inform ações, além da form ação de m ãode- obra e da adoção de m odernas tecnologias (ANDRADE, 1981;
ARAÚJO, 2000). A econom ista Tânia Bacelar ressalta essa preocupação
dos m ilitares com a instrum entalização do território da região ao
afirmar que:
(...) Nos prim eiros Planos Diretores da SUDENE, 80%
das despesas se dirigiram para a construção da rede
de estradas, energia e coisas afins, pois se desejava,
ex plicitam ente,

dotar

a

região

das

condições

prelim inares de atração do grande capital industrial
(ARAÚJO, 2000, p. 307).
Com a ascensão dos m ilitares, após o golpe de 1964, foi
redefinida a posição do Brasil no m ovim ento de internacionalização
capitalista, com o aprofundam ento da internacionalização dependente
da sua econom ia. Nosso território passou a se configurar para atender
aos interesses dos oligopólios internacionais, dos grupos nacionais
associados às m ultinacionais e aos interesses de legitim ação do próprio
poder que tom ou o Estado, custeado com o endividam ento ex terno, e
aprofundando a inserção do país nos fluxos financeiros internacionais.
Com

os

militares,

o

planejamento

regional

passa

a

ser

autoritário, norm ativo e im perativo. Com isso, os objetivos propostos
pela SUDENE para alavancar o desenvolvim ento do Nordeste são
redirecionados. Dessa forma, conform e afirm a Araújo (op. cit., p. 18), a
SUDENE teve que abandonar a proposta industrializante, mas reformista,
do GTDN, para prom over a industrialização situada, agora, no projeto
de m odernização conservadora conduzida por sucessivos governos
m ilitares .

Segundo Cohn (1976, p. 111), a resposta dada a essa regiãoproblema, que se constitui como tal, sobretudo no nível social e político,
é em inentem ente econôm ica . Dada a situação de rápida e violenta
oligopolização de nossa econom ia (GUIMARÃES NETO; GALINDO et alii,
1990),

as regiões foram se ajustando às mudanças im postas pelo

projeto de consolidação da economia nacional liderado pelos oligopólios
e apoiado no Estado

(ARAÚJO, 2000, p. 18). Nesses ternos, em

conformidade com Oliveira (1981, p. 125), com os militares, as ações do
planejamento

para

a

industrialização

nordestina

transferem

a

hegem onia da burguesia internacional- associada do Centro- Sul para o
Nordeste .
Assim, as reform as em preendidas ajustam a região para a
ex pansão dos oligopólios internacionais e nacionais em processo de
macro- desconcentração espacial relativa do Sudeste, aproveitando- se
das facilidades para obter lucros a partir das vantagens oferecidas pela
região:

m atérias- prim as,

m ão- de- obra barata,

infra- estrutura em

processo de construção e incentivos fiscais e creditícios.
Compatibilizando três teorias econômico- espaciais positivistas: a
das localidades centrais de Walter Christaller para cuidar dos serviços, a
da polarização de François Perroux para cuidar do setor secundário e a
teoria da propagação das ondas de inovações do geógrafo suéco
Hagerstrand (as inovações sem pre em ergem nas áreas urbanas e se
propagam

pelas

cidades

menores

e

pelo

cam po),

os

militares

em preenderam um a política de planejam ento cuja face territorial foi a
concentração dos investim entos em áreas dos Estados m ais ricos da
região: Bahia e Pernam buco, e nas principais cidades: Salvador, Recife e
Fortaleza (ARAÚJO, 2000; BRUM, 1994; OLIVEIRA, 1981).
Essas estratégias de alocação dos investim entos no território
contribuíram para criar um a diferenciação intra- regional ainda m aior.
Essa heterogeinização do espaço regional se evidencia na presença atual
de

ilhas de ex celência e ilhas de abandono (ARAÚJO, 2000, p. 313)

ou de

espaços lum inosos e espaços opacos

m ontagem das

ilhas

de dinam ism o

(SANTOS, 1999). A

(ARAÚJO, op. cit.) contou,

tam bém , com a participação de empresas estatais, a ex em plo da CVRD
no Maranhão e da Petrobrás na Bahia, em Sergipe e no Rio Grande do
Norte e, a grosso m odo, são representadas pelos lugares turísticos

litorâneos (Recife, Salvador, Fortaleza e Natal), pelo Pólo Petroquím ico
de Cam açari na Bahia, pelo Com plex o Minero- m etalúrgico de Itaqui no
Maranhão, pelo Pólo de fruticultura irrigada no Vale do São Francisco,
pelo cultivo de grãos na fronteira oeste da Bahia e no sul do Piauí e
Maranhão etc.
Dessa form a, entre as intenções do GTDN e os resultados
alcançados pelo planejamento regional sob a batuta dos m ilitares,
podemos aferir, em conformidade com Tânia Bacelar, que:
(...), em lugar de um a indústria colada à base de
recursos

regionais

prioritariam ente

o

e

voltada

m ercado

para

nordestino,

atender
com o

propusera Furtado no GTDN, a indústria incentivada
pela SUDENE com pra, sobretudo ao Sudeste, a m aior
parte dos insum os que transform a, e vende para lá a
grande parte do que produz. Teve, assim , que se
integrar às tendências que dom inaram o processo
m ais geral da industrialização do país. A Zona da
Mata, em vez da diversificação proposta pelos planos
iniciais da SUDENE, conheceu o fortalecim ento do
m onopólio da cana, estim ulado pela possibilidade de
produzir álcool. A velha oligarquia ganha novo
alento...
A fronteira agrícola do oeste nordestino se fecha. A
região foi rapidam ente ocupada não pelos sertanejos
com um a agricultura mercantil de alim entos para o
m ercado interno, com o proposto pelos program as
iniciais da SUDENE, m as por capitalistas do CentroSul plantando soja ou m elão, para ex portação, e
consolidando ali, também , a grande propriedade. No
Semi- Árido, a pecuária se firma com o atividade cada
vez mais hegem ônica, ex pulsando o m ilho, o feijão,
e com eles os arrendatários e parceiros e, portant o,
consolidando também a grande propriedade, quando
o GTDN queria estim ular a m udança da estrutura
fundiária da região, que era e persiste sendo um dos

calcanhares- de- aquiles

do

Nordeste

(ARAÚJO,

2000, p. 18- 19).
Apesar disso, ainda segundo a supra- referida econom ista, no
contexto geral da economia brasileira,
A preocupação básica do GTDN, a am pliação das
disparidades regionais, não se verifica: o Nordeste
chega a aum entar sua participação no PIB (total e per
capita), crescendo tam bém sua im portância relativa
na produção industrial e terciária do Brasil (ARAÚJO,
op. cit., p. 162).
Enfim, não se reproduziu mais o exposto no GTDN (o quadro das
décadas de 1940 e 1950 em que a produção no Sudeste crescia m uito
m ais que no Nordeste). As trajetórias das duas regiões se assem elham
tanto nas fases de ex pansão quanto nas de recessão. O Estado
brasileiro, no afã de consolidar o projeto Brasil- Potência , contribuiu
para consolidar no Nordeste áreas dinâmicas que coexistem hoje com as
tradicionais bases produtivas da região. No entanto, o Estado enquant o
construía barragens para gerar energia, deslocava populações. Enquanto
patrocinava a m odernização de um a atividade, contribuía para o
desaparecim ento de outras, a ex em plo da pecuarização no Agreste que
inviabilizou a policultura e atingiu os pequenos produtores, que
m igraram para as cidades. Enquanto oferecia subsídio à instalação de
grandes oligopólios industriais, realizava tím idos investim entos em
program as de apoio à m icro e pequena em presas. Em virtude da
preferência dada apenas ao crescim ento da produção em detrimento do
atendim ento das necessidades da população, a produção cresceu, m as a
população pobre na região ainda representa a m aioria do seu
contingente que sobrevive na ausência de saúde, educação, habitação,
saneam ento, em prego etc (ARAÚJO, op. cit.). Apesar de uma m elhoria
relativa em tem pos recentes, o Nordeste continua a se afigurar com o a
região que apresenta os m ais baix os índices de desenvolvim ento
hum ano entre as dem ais regiões do país. Não custa lembrar que os dois
Estados m ais pobres da federação (Piauí e Paraíba) encontram - se
localizados no seu interior.

3. Os rebatim entos sócio- espaciais do planejam ento da SUDENE em
Campina Grande- PB
Com a criação da SUDENE, Cam pina Grande passou à frente, pois
além dos incentivos fiscais que já eram praticados em nível m unicipal e
estadual, com o advento dessa Superintendência, a cidade se beneficiou
dos incentivos federais, ficando entre as quatro cidades com m aior
núm ero de projetos de im plantação e am pliação industrial, logo após
Recife, Salvador e Fortaleza (LIMA apud COSTA, 2003, p. 48).
Segundo Costa (2003, p. 48), o golpe de estado que instaurou a
ditadura m ilitar passou a praticar um a política centralizadora de
alocação dos investim entos que beneficiou a capital do estado em
detrim ento de Cam pina Grande. Apesar disso, conform e aferições de
Andrade (1981, p. 61), entre 1960- 1977, dos 136 projetos industriais
aprovados para a Paraíba, observa- se um m aior equilíbrio entre os seus
m unicípios em face da im portância de Cam pina Grande frente a João
Pessoa . Dessa form a,
...,

a

Grande

João

Pessoa,

com preendendo

o

m unicípio da capital e os de Santa Rita, Bayeux ,
Conde e Cabedelo, totalizou 62 indústrias

46,6%

do total- enquanto Cam pina Grande apresentou 45
33,1% do total. As dem ais cidades apresentaram
m enos de cinco indústrias (ANDRADE, 1981, p. 6162).
Para o referido geógrafo (op. cit., p. 62), som ente na Paraíba é
que Cam pina Grande, em bora interior a João Pessoa, apresentou um a
im portância ex pressiva . Para Costa (2003), isto se deveu à im portância
econôm ica da cidade, estabelecida no período áureo do algodão, que
propiciou o seu crescimento demográfico, a modernização da sua urbes,
o crescimento do comércio atacadista e varejista e o surgimento de duas
áreas

industriais

ligadas

ao

beneficiam ento

do

algodão

e

ao

processam ento de outras m atérias- prim as regionais nos entornos dos
açudes de Bodocongó e Velho. A cidade de Campina Grande, conform e
estudo de Cardoso (1963), com o seu com ércio atacadista, apresentava
um a área de influência no Nordeste que se estendia por todo o território
da Paraíba e em grandes ex tensões dos Estados vizinhos do Ceará, do

Rio Grande do Norte, de Pernam buco, além de Alagoas e trechos do
Maranhão e Piauí.
Em função disso, Cam pina Grande se apresentava concretam ente
com o suporte territorial para a aplicação das teorias econôm icoespaciais utilizadas pelos m ilitares para promover

as ações do

planejamento: a teoria das localidades centrais de Christaller, a teoria da
polarização de Perroux e a teoria da propagação das ondas de inovações
de Hagerstrand.
Dispondo de um a infra- estrutura de serviços considerável,
em bora incipiente para os padrões atuais, e um com ércio forte e
diversificado, Cam pina Grande, de acordo com as proposituras da teoria
de Christaller, ex erceria o papel de supridora de bens e serviços às
cidades situadas em posições hierárquicas m enores sob sua influência
e suas zonas rurais. Para prestar os serviços a sua região, a cidade
precisaria consolidar e elevar sua infra- estrutura.
Com a instalação do distrito industrial em Campina Grande,
seguindo a ênfase dada à industrialização pela SUDENE, acreditava- se
que seria capaz de irradiar esse fenômeno para as cidades do seu
entorno. Assim , seguindo as idéias de Perroux , os m ilitares acreditavam
que a polarização da indústria em Cam pina Grande seria capaz de
irradiar a industrialização por toda a sua área de influência, distribuindo
o desenvolvimento por toda a sua região.
A criação da UFPB (hoje UFCG), no período m ilitar, visava a
m ontar as bases científicas e tecnológicas em Cam pina Grande,
acreditando- se que dela se propagaria pela sua vasta área de influência.
Segundo Costa (2003), essa instituição substituiu a antiga Escola
Politécnica e veio a se juntar, na conform ação da sua estrutura
universitária, à URNE (hoje UEPB).
condições

prelim inares

em

P&D

A criação da UFPB lançou as
para

que

Cam pina

Grande

se

constituísse, no presente, com o o segundo pólo produtor de software
do Brasil8 .
No entanto, entre as intenções e a realidade concreta que nos
brinda o presente da cidade, as ações do planejam ento m ilitar

8

O primeiro é Campinas, em São Paulo.

em preendidas, em grande m edida, pela SUDENE em Campina Grande,
permitem- nos visualizar o seguinte quadro:

a) na cidade se consolidou um pólo m édico- hospitalar privado,
em bora não possamos creditar a sua form ação às ações do
planejamento estatal. Em term os de estrutura estatal m édicohospitalar, a cidade dispõe atualm ente de apenas três hospitais: a
Maternidade Dr. Elpídio de Alm eida, o Hospital Regional (que
funciona em um prédio alugado) e o Hospital Universitário Alcides
Carneiro, da UFCG. Em tem pos de gestão descentralizada da
saúde, isto traz questionam entos sobre a sustentabilidade desse
sistem a, tendo em vista que as verbas destinadas ao município
pelo Ministério da Saúde são insuficientes para atender às
necessidades da sua população e das populações dos m unicípios
m enores do Sertão e do Agreste e das cidades pernam bucanas e
potiguares sob a sua influência na prestação desses serviços;
b) no tocante aos serviços educacionais, a cidade viu em ergir, no
período em apreço, um a vasta estrutura universitária com posta
por duas universidades públicas (UFCG e UEPB), além de duas
faculdades particulares (FACISA e UNESC), várias escolas públicas
e particulares de ensino fundam ental II e m édio e a Escola Técnica
Redentorista, que atendem a inúm eros estudantes do próprio
m unicípio, do Estado e dos dem ais Estados nordestinos. Só para
citar com o ex em plo, as prefeituras baianas de Irecê e São Gabriel
dispõem de repúblicas em Cam pina Grande para atender às
necessidades dos estudantes provenientes de suas paragens em
busca de form ação superior nessa cidade. Vale destacar que o
ensino público fundamental e m édio vem , desde a década de
1980, passando por um profundo processo de depreciação, o que
dificulta o acesso das classes menos abastadas do Estado ao
m ercado de trabalho e à boa estrutura universitária de que a
cidade dispõe;
c) a m ontagem das redes de telecom unicações, tão enfatizada com o
de ex trem a necessidade para a consolidação da industrialização
da região nordestina, contribuiu para solapar o papel de centro
interm ediário de distribuição atacadista que fez Cam pina Grande

constituir um a am pla área de influência para si. A acessibilidade
aos m eios de com unicação permitiu aos com erciantes varejistas
da área sob sua influência fazer as com pras de m ercadorias
diretam ente aos fornecedores em

qualquer

lugar

do

país9

(ARAÚJO, 2000; COSTA, 2003). Por outro lado, o com ércio
varejista ainda se constitui com o a mais im portante atividade
econôm ica de Cam pina Grande,

embora não

disponha da

abrangência do passado (COSTA, 2003). Nessa esfera, na década
de 1990, surgiram na geografia da cidade, denotando a diretrizes
do consum o em tem pos de globalização, os Shoppings Luíza
Motta e Iguatem i, localizados no bairro do Catolé. Isso, segundo
Costa (op. cit.), constitui- se com o um dos indícios do processo de
descentralização dessa atividade do centro da cidade em direção a
alguns bairros;
d) a estrutura industrial im plantada pela SUDENE não consolidou a
cidade de Cam pina Grande com o pólo industrial (COSTA, op. cit.).
Isto porque boa parte das indústrias instaladas no seu distrito
industrial após o período de isenção fiscal fechou as portas. Na
década de 1980, o caso m ais em blem ático para a crise do setor
industrial subsidiado pela SUDENE, foi o fecham ento da fábrica de
fogões Wallig Nordeste em 1979 10, que colocou no desem prego
centenas de trabalhadores (ANDRADE, 1981; LIMA apud COSTA,
2003). Aliás, as indústrias que se fix aram no distrito industrial de
Cam pina Grande, em grande m edida, não fugiram aos padrões
das outras unidades industriais fix adas em outros distritos
industriais fom entados pela SUDENE: com pravam no Sudeste a
m aior parte dos insum os que transform avam , e vendiam para lá a
grande parte da produção. Nesses termos, conform e Egler (1985,
p. 88), pode- se perceber que, a despeito da política de incentivos
fiscais e creditícios posta em prática pela SUDENE desde o início
dos anos sessenta, a Paraíba vai m anter e consolidar, em grande
9

ARAÚJO, Tânia Bacelar (2000, p. 301) enfat iza que o m esm o se deu com os centros

de distribuição atacadista de Recife e Caruaru.
10

Os anos oitenta foram considerados a década perdida para Campina Grande (a

ex em plo do que ocorreu em todo o país), processo que se inicia no ano de 1979, com
o fechamento da Wallig Nordeste, fato que foi seguido por out ras indústrias,
represent ando um grande golpe para a industrialização e, conseqüent em ent e, para a
econom ia da cidade (COSTA, 2003, p. 55).

parte, o m esm o perfil industrial que a caracterizava, isto é, um
parque fabril tradicional, voltado para o beneficiam ento das
matérias- primas agrícolas e minerais.
Segundo Lim a (apud COSTA, 2003, p. 49), o fecham ento das
fábricas e o conseqüente desem prego foram os responsáveis pelos
m ales que passaram a afligir a cidade de Cam pina Grande, tais com o: a
desestruturação dos sistem as de saúde e educação, os problem as de
moradia11, a marginalidade. Considera ainda que o crescim ento das
atividades inform ais constituiu- se, no período, com o alternativa de
sobrevivência para a população ativa sem oportunidade para se inserir
no mercado formal.
Ao analisar o quadro socioeconôm ico e geográfico de Cam pina
Grande no início do século XXI, o geógrafo Antonio Albuquerque da
Costa assim afere:
A função com ercial que deu origem e consolidou
Campina Grande com o pólo regional,

apesar de

ainda ser a mais im portante, não tem m ais a
abrangência do passado. A função industrial que se
esboçou

nos anos sessenta, em bora de muita

im portância, não consolidou a cidade com o pólo
tipicam ente industrial. Hoje, porém , a cidade voltase

para

a

função

principalmente

para

médico- hospitalares,

de

prestadora

atividades

de

serviços,

educacionais

atraindo

pessoas

e
do

Com partim ento da Borborem a, mas tam bém de
outros estados (COSTA, 2003, p. 59).
Por fim , resta- nos refletir sobre os cam inhos tom ados pelo
poder

público m unicipal cam pinense para enfrentar a sua crise

econôm ica no panoram a atual de ausência de políticas públicas que
considerem o planejam ento regional coordenado pela Federação com o
um a possibilidade para dim inuir as desigualdades regionais, apontando
11

Segundo Ram alho (apud COSTA, 2003, p. 49), a crise que passou a assolar Campina

Grande se refletiu na questão da moradia. A cidade tinha, em 1979, três favelas, que
em nove anos m ult iplicaram - se para 17, com um a população aprox imada de 60 mil
habitantes.

nossas lentes para a criação da Agência Municipal de Desenvolviment o
Econômico de Campina Grande (AMDE).

4. O abandono do planejamento regional e a im plantação de políticas
públicas de desenvolvimento local em Campina Grande

Com as m udanças políticas verificadas a partir de 1963 com a
ascensão dos m ilitares ao poder, a SUDENE conheceu um processo
contínuo de esvaziamento. Para Manoel Correia de Andrade:
... a queda acentuada ocorrida após 1970 foi
resultado de desvios de verbas do 34/ 18 para outras
regiões

Am azônia - e para atividades industriais

em todo o território nacional

incentivos ao turism o

e à pesca. Viu- se o Nordeste, após esta data, privado
de partes substanciais dos recursos que lhe eram
destinados. Tam bém os recursos a serem utilizados,
no próprio Nordeste, no financiam ento a projetos
agropecuários, geralm ente implantados em áreas em
povoam ento, com o o Sul e o Oeste do Maranhão, o
Sul do Piauí e o Oeste da Bahia (ANDRADE, 1981, p.
6).
Para Rebouças (apud DINIZ, 2002, p. 2), a generalização do
sistem a de incentivos fiscais para outros setores, antes ex clusivos para
o Nordeste, solapou a capacidade de financiam ento do desenvolviment o
nordestino.
Essa generalização do sistem a de incentivos para outros setores
aos

quais

o

autor

faz

referência pode

ser

ex emplificada pala

obrigatoriedade das em presas aplicarem 30% do Im posto de Renda no
Program a de Integração Nacional (PIN), tal qual ficou estabelecido em
1970, e pela captação de 20% das deduções do Im posto de Renda das
em presas para aplicação no Program a de Redistribuição de Terras e
Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA). Além disso, o
governo federal continuou fazendo grandes investim entos no CentroSul

ponte Rio- Niterói, Itaipu, Ferrovia do Aço, m etrôs de São Paulo e

Rio de Janeiro, porto de Tubarão, Usim inas etc, o que denotava que

pesados

investim entos

para

a

instrum entalização

do

território

continuavam privilegiando o Centro- Sul em detrimento do Nordeste.
A redem ocratização nos anos 80 do século XX, com o advento da
Nova República, m om ento que poderia abrir as possibilidades para a
retom ada do planejam ento regional com um a visão de m édio prazo e
capaz de contornar os desvios da sua condução no Nordeste durante os
sucessivos governos m ilitares, insere- se num panoram a de m udanças
nas escalas do m undo e do país, que entravam as ações da SUDENE e
destroem as suas últimas possibilidades de investimento.
Na escala m undial, conform e nos aponta Harvey (1998), a crise
do capitalism o força a sua reciclagem , ou seja, a m udança do regim e de
acum ulação e regulação política, com a passagem do fordism o/ Estado
interventor para a acum ulação flex ível/ Estado neoliberal. Segundo
Araújo (2000, p. 21), além disso, a matéria- prim a estratégica petróleo
é substituída pelo conhecim ento

e a revolução científico- tecnológica

avança, e novos setores passam ao com ando da dinâm ica econôm ica
dos países centrais .
DINIZ (2002, p. 2), ao sintetizar os processos de m udança
desencadeados nas três últimas décadas do século XX na escala do
m undo, para os quais, segundo ele, a teoria regional não apresentava
ex plicação,

aponta

os

seguintes:

fortes

processos

de

desindustrialização, especialm ente no noroeste inglês e no nordeste dos
EUA; m udanças na divisão internacional do trabalho, com a em ergência
dos NIC S; crise dos padrões locacionais do fordism o e surgimento de
novas áreas industriais baseadas em tecnologias m odernas e novas
form as de organização e divisão do trabalho; m udanças estruturais com
o crescim ento dos serviços; processo de globalização com a sim ultânea
e

dialética

recriação

das

regiões,

fragm entação

do

m ercado

e

m arginalização de regiões e países; retorno das políticas liberais, com
privatização e retirada do Estado; entre outros.
No Brasil, não acom panhamos essa locom otiva e passam os a
década [de 1980] nos debatendo na crise da dívida, transferindo
poupança para o ex terior, paralisando o investim ento, aprofundando a
crise financeira do setor público e convivendo, na segunda m etade da
década, com a ameaça de inflação
referida autora (op. cit., p. 22),

(ARAÚJO, 2000, p. 22). Para a

na segunda m etade [da década de

1980, já na redem ocratização e no governo de José Sarney], os choques
estabilizantes se sucederam , cada vez m ais próx im os um do outro. O
curto prazo domina o cenário nacional. O governo, as famílias, a maioria
das empresas entram na lógica do curto prazo .
Na supra- referida década, a realidade socioeconôm ica do país
não acenava com perspectivas m uito alentadoras, pois para Tânia
Bacelar de Araújo:
O m odelo industrializante das décadas anteriores
claudica, a ausência de investim ento degrada a
infra- estrutura econôm ica, deteriora os serviços
sociais, dificulta que as em presas acom panhem os
avanços que seguem se efetivando em outros países.
Acum ulam os atrasos e aumentam os

concentração

de renda....
A crise abre a discussão de novos rum os a seguir,
enquanto o planejam ento (que ex ige projeto, visão
de m édio prazo) é desm ontado, cedendo espaço
para a gerência da crise (ARAÚJO, 2000, p. 22).
Na Nova República, gestão do presidente José Sarney, em que
pese o clim a de redemocratização, inclusive com a aprovação de um a
nova Constituição em 1988, a política de planejamento urbano e
regional, tendo em vista a manutenção do mesmo quadro de pessoas do
período anterior, quase não apresentou diferença em relação ao período
m ilitar. Dada a situação de crise geral da econom ia do país, as ações da
SUDENE ficaram praticamente paralisadas. Assim , a referida autarquia
conheceu, também, a sua década perdida.
Com a ascensão de Fernando Collor de Mello ao poder, através
do voto direto, o país ingressou na onda dos planos de estabilização
econômica seguindo as receitas do Banco Mundial e do FMI, ditadas pelo
Consenso de Washington. Tais políticas de ajuste estrutural, vinculadas
ao m odelo neoliberal, ex pressam - se no controle da inflação e das
contas públicas, na retirada do Estado do setor produtivo, através da
privatização das empresas estatais, e do lugar de investidor etc.
Collor havia elaborado a sua cam panha centralizada na estrutura
econôm ica do país. Em função da obsolescência do parque industrial

nacional, abriu- o aos investim entos ex ternos, acreditando ser isso
fundam ental para acordar

os em presários nacionais da acom odação

em que se encontravam . Portanto, acreditava em um a im olação salutar,
ou seja, a abertura do m ercado nacional às indústrias e aos produtos
ex ternos forçaria os em presários nacionais a m odernizarem as suas
indústrias para assegurar as condições com petitivas e sobreviverem no
mercado globalizado.
Assim , baseando o seu discurso em um projeto de m odernidade
neoliberal, o presidente Collor, dentro da lógica de
com petência
secundário
inadequados

se

estabelece ,

e a destruição
ao

m eio

defendia

a

m odernização

quem tem
do

setor

dos setores secundários e terciários

técnico- científico- inform acional

(SANTOS,

1999).
Quanto à dim ensão do seu projeto, não houve preocupação com
a escala regional. O planejam ento privilegiado foi o setorial e voltado
para os espaços dinâm icos articulados com o m ercado ex terno. Em
função disto, deu grande ênfase às infra- estruturas voltadas às
indústrias e aos serviços m odernos e às atividades e lugares voltados à
exportação.
Dessa forma, o governo federal no período Collor inaugurou uma
tendência que continuaria nas gestões posteriores: alocar investimentos
para os pontos do

território nacional

eleitos pelos investidores

capitalistas agindo dentro de um a concepção fragm entada da divisão
territorial do trabalho, porém adequada ao regim e de acum ulação
flex ível. Portanto, nos anos 90, a partir de Collor, prosseguindo nas
gestões de Itamar Franco e de Fernando Henrique Cardoso:
No projeto neoliberal não há espaço para o Estado
planejador nem para o Estado produtor. As últim as
décadas nos m ostraram que os dois, junto com o
grande capital privado (nacional e m ultinacional),
foram os principais agentes das mudanças...
Do ponto de vista espacial, o Brasil não é sequer
observado

pela

política

governamental.(...).

[Definem- se] políticas setoriais despidas de qualquer
visão da organização concreta da econom ia no
espaço do país. Coloca a questão regional, por

ex em plo,

no

capítulo

das

políticas

sociais

com pensatórias, ao lado do seguro- desem prego e
das creches. (...) (ARAÚJO, 2000, P. 23- 24).
Constata- se que o país acom panha o processo de reestruturação
produtiva m undial, reforçando aquelas áreas e atividades capazes de
com petir no m ercado globalizado. Há, portanto, um relativo abandono
das políticas regionais e um a ausência de um a política industrial
ex plícita e de coordenação federativa (DINIZ, 2002, p. 14- 15), o que
abre e justifica a disputa predatória entre estados e m unicípios, num a
guerra fiscal aberta entre os m esmos (ARAÚJO, 2000; DINIZ, 2002). É,
em outras palavras, a instauração, no território do país, do que Santos
(1999) denom inou de guerra dos lugares .
No segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, o programa
denominado Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento propunha
superar a idéia de pólos regionais isolados e procurar estabelecer
diretrizes de desenvolvim ento de form a a criar efeitos com plem entares
e sinérgicos entre infra- estrutura física e social e atividades produtivas
(DINIZ, 2002, p. 13- 14). Todavia, segundo o referido economista:
Em que pese o avanço desta concepção e das
intenções ex plícitas no docum ento, a orientação do
trabalho traz algum as im plicações contraditórias
com as intenções manifestadas e com a própria idéia
de redução das desigualdades regionais do país. Em
prim eiro lugar, em bora o próprio nom e de eix os seja
de integração e desenvolvim ento, a regionalização
estabelecida através dos nove eix os, a m aioria sem
integração e voltados para a ligação de regiões
produtoras aos portos, tem um viés ex clusivam ente
ex portador.(...). Nesse sentido, a prioridade deveria
ser

a

integração

nacional,

no

sentido

físico-

territorial, econôm ico, político e social. Em segundo
lugar, o trabalho traz im plícito certo abandono pela
perspectiva de integração da Am érica do Sul quando,
por outro lado, se enfatiza o fortalecim ento do
MERCOSUL. Todos os eix os estão voltados para o
Atlântico e nenhum para o interior ou para os países

vizinhos.

Em

m udanças

terceiro

estruturais

lugar,
que

falta

ênfase

contribuam

para

nas
a

desconcentração da renda (habitação, saneam ento,
educação). (...). Em quarto lugar, embora cada vez
esteja m ais clara a im portância das cidades sobre o
com ando do espaço econôm ico, o trabalho deix ou as
cidades de fora do estudo, não havendo articulação
entre os investimentos previstos no estudo dos eixos
e as políticas urbanas. Em quinto lugar, não se
considera

a

com patibilização

instrum entos,

instituições

desenvolvim ento

regional

e
com

dos
políticas
as

atuais
de

orientações

propostas no estudo, inclusive com patibilizar e
im plem entar

um a

política

de

desenvolvim ento

regional nos quadros de um a guerra fiscal entre os
estados. Em sex to lugar, não se deu o devido
destaque a uma política tecnológica regionalizada
quando se tem conhecim ento que é, hoje, um dos
principais instrumentos de desenvolvim ento regional
(DINIZ, 2002, p. 14).
Dessa form a, desde Collor até os governos dos seus sucessores
(Itam ar Franco, FHC e Lula) parece haver um a clara intenção de
direcionar os investim entos m ais im portantes em infra- estrutura para
os lugares já privilegiados do território, porque no m undo globalizado,
a acessibilidade é fundam ental. Com isso, o abandono das políticas
públicas de cunho regional provocou a ex tinção da SUDENE, em 2001,
sob a alegação de que seus projetos foram m al sucedidos e suas
gestões corruptas. Nesses termos é que se entendem os projetos
concebidos para o Nordeste, a ex em plo da Hidrovia do Rio São
Francisco, a construção do Aeroporto Internacional de Petrolina, a
construção da Ferrovia Norte- Sul.
Vislumbra- se do ex posto que, na região Nordeste, os espaços
voltados para o turismo internacional, para a fruticultura irrigada, para o
cultivo de grãos, para a produção m inero- m etalúrgica etc, continuaram
sendo privilegiados pelas políticas federais, ao passo que os espaço

opacos, os espaço de abandono, que ocupam a m aior ex tensão da
região, não receberam a devida atenção dessas mesmas políticas.
Outro dado preocupante é que dos nove Estados da região,
quase todos não têm poder fiscal para participar da guerra fratricida de
lugares em busca de atrair investim entos produtivos para os seus
territórios. O investim ento de m aior repercussão de que se tem notícia
nesse período foi a m ontagem da unidade da Ford na Bahia. O que se
denota do ex posto é que os Estados m ais ricos da região (Pernam buco e
Bahia) são quem dispõe de algum poder para participar e atrair
investimentos produtivos nessa guerra fiscal.
A

Paraíba tem

feito

esforços

desm ensuráveis

para atrair

investim entos produtivos nesse contex to de guerra fiscal, oferecendo
subsídios, abrindo m ão de im postos, doando terrenos, financiando as
construções das instalações. Entretanto, em todo esse período o m aior
destaque foi a instalação de duas unidades da m aior fábrica têx til do
Brasil, Cotem inas, em Cam pina Grande e João Pessoa, no com eço dos
anos 2000.
A transferência de indústrias têx teis, confecções e calçados para
os Estados do Nordeste é destacada por Clélio Cam polina Diniz, que, no
entanto, afirma que:
Estas indústrias ex igem pouca integração produtiva
para trás, fundam entalm ente de algum as matériasprim as uniformes e de fácil transporte. Por se tratar
de bens industriais de consum o final, não durável,
tam bém não geram efeitos inter- industriais para a
frente. Assim, sem im pactos locais se resumem aos
empregos criados e seu efeito multiplicador da renda
gerada. A grande m aioria dos empregos é de baix a
qualificação, o que, considerando os m ercados de
trabalho nordestinos, com altos contingentes de
oferta, im plica baix os salários. (...) (DINIZ, 2002, p.
13- 14).
Cum pre destacar que o algodão utilizado pelas unidades da
Cotem inas na Paraíba provém de outras regiões do país e do ex terior, o
que nos induz a acreditar que os baix os salários e a gama de incentivos

(formais e inform ais) concedidos foram decisivos na opção locacional da
referida indústria.
O governo estadual ainda vem prom ovendo a revitalização e a
ampliação de algum as unidades industriais em diversas cidades do
Estado, especialmente em Campina Grande e na Grande João Pessoa.
A globalização, a crise econôm ica dos anos de 1980, o
esvaziamento e a ex tinção da SUDENE, o abandono das políticas de
planejamento regional e a falta de um a política industrial ex plícita para
o Nordeste e para o país com o um todo a partir da redem ocratização,
im puseram

desafios

aos

atores

locais,

sobretudo

nos

espaços

subnacionais e urbanos. Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de
Cam pina Grande vem , desde as gestões da década de 1980, procurando
im plem entar um a série de políticas públicas voltadas para atividades
que visam a dinamizar o desenvolvimento local.
Dentro de tais estratégias, segundo Costa (2003, p. 55), em
m eados dos anos de 1980, a prefeitura, na gestão de Ronaldo Cunha
Lim a, criou a festa junina denom inada de O Maior São João do Mundo ,
que se constitui com o um a form a de inserir a cidade nos circuitos do
turism o de eventos. A festa, que dura os 30 dias do m ês de junho,
cresceu bastante e hoje a cidade trava um a verdadeira guerra de
m arketing com Caruaru- PE e Mossoró- RN, que tam bém realizam
grandes festas juninas, para dem onstrar quem faz a m aior e m elhor
festa, e assim atrair a m aior quantidade de turistas. O Maior São João
do Mundo

é organizado e financiado pela prefeitura m unicipal em

parceria com a iniciativa privada. Esta festa é considerada com o o
segundo período m ais im portante para o aquecim ento das vendas tant o
do circuito superior quanto do inferior da econom ia urbana de Cam pina
Grande, só perdendo para as festas de final de ano. Além disto,
contribui para lotar a rede hoteleira da cidade, gerando divisas para esse
setor.
Em 1989, a Prefeitura Municipal de Cam pina Grande criou a
Micarande, prim eiro carnaval fora de época realizado no Brasil fora da
Bahia. O financiam ento e a organização

da festa, que se realiza

geralm ente no m ês de abril, é com partilhado pela prefeitura e a
iniciativa privada. Em bora sem os efeitos das festas juninas, esta
micareta também aquece os setores do comércio e hoteleiro da cidade.

A revitalização do patrim ônio arquitetônico em Art Déco de parte
do centro da cidade, que vem se arrastando por várias adm inistrações,
constitui- se com o mais um a alternativa de desenvolvim ento local que
vem sendo procurada pela Prefeitura Municipal de Cam pina Grande.
Segundo Costa (2003, p. 70), no m om ento em que a cidade tenta se
inserir num roteiro turístico através de eventos festivos e culturais,
alguns dos quais já consagrados como é o caso do Maior São João do
Mundo

e da Micarande,

o

acervo

arquitetônico

diferenciado

e

preservado representa um atrativo a mais de chamamento aos turistas.
O Projeto Art Déco da adm inistração m unicipal, que já está em
fase de im plantação desde o ano 2000, consiste em um projeto de
revitalização de parte do centro da cidade que tem por fim a
padronização da calçadas, instalação de rede elétrica e de fibra ótica
subterrânea, restauração, pintura e ilum inação das fachadas e a
construção

de

áreas

específicas

para

o

com ércio

am bulante.

Atualm ente, todo o com ércio am bulante que ocupava a área do projeto
já foi transferido para o Shopping Popular Edson Diniz e para as Arcas12.
Com a restauração do patrim ônio arquitetônico e com a im plantação da
infra- estrutura, a prefeitura tenta, tam bém , dinam izar e dar vida
noturna à área (COSTA, 2003).
A criação da Universidade Federal da Paraíba (hoje Universidade
Federal de Cam pina Grande) e a aquisição do prim eiro com putador, em
1968, foram os passos fundam entais para que em 1984 o Parque
Tecnológico de Cam pina Grande fosse criado. Em 1986, o Parque
Tecnológico criou a incubadora de empresas de base tecnológica, um a
das prim eiras do Brasil. Contando com 56 em presas de tecnologia, que
oferecem 500 em pregos, o setor corresponde a 20% da econom ia local
(COSTA, 2003, p. 91). O Parque Tecnológico de Cam pina Grande
constitui- se com o o principal condicionante para que a cidade ocupe
atualm ente a posição de segundo pólo produtor de software do país. O
referido Parque recebe financiam entos para pesquisas, tanto do governo
federal, quanto do Banco Mundial e de em presas privadas (Motorola, HP
e Petrobrás).
Todavia, tais atividades são sazonais, aquecem o com ércio e a
rede hoteleira e geram empregos tem porários só em determ inados
12

Espaços construídos no centro da cidade para abrigar o comércio informal.

períodos do ano (São João e Micarande), ou em pregam pouca m ão- deobra e qualificada (produção de software), o que não resolve o problema
do desemprego da cidade.
Em 1999, através da Lei Municipal 3668/ 99, a Prefeitura
Municipal de Campina Grande, na ausência de políticas de cunho
regional coordenadas pela Federação, e no intuito de increm entar o
desenvolvim ento local, criou a Agência Municipal de Desenvolvimento
Econômico (AMDE).
Esta

instituição

surgiu

com o

resposta

à

crise

industrial,

notadam ente do parque têx til da cidade, bastante prejudicado pela
devastação da cultura algodoeira pela praga do

bicudo e pela

concorrência das produções correlatas do Centro- Sul e do cerrado, bem
com o pela perda de m ercado para São Paulo (Bom Retiro) e pela entrada
de grandes redes de varejo e de superm ercados no setor do vestuário,
que m udou as características do m ercado. O setor viu sua m argem de
lucros desaparecer ao m esm o tem po em que a inflação, os juros e a
ausência de crédito prejudicaram iniciativas produtivas (PINHEIRO, 2003,
p. 4).
Com a quebradeira e falências, vieram o desem prego e a
terceirização do trabalho nas indústrias têx teis e de confecções que
resistiram à crise.
Diante desse quadro, a AMDE, com o intuito de criar em prego e
renda no m unicípio, estabeleceu diversos program as, dentre os quais o
Program a Multissetorial, que envolve a organização de segmentos
sociais, a qualificação profissional e o m icrocrédito. Na distribuição do
m icrocrédito, a equipe da AMDE identificou um a forte tendência dos
pequenos em preendedores a se voltarem para o setor têx til; o que a
levou

a

apoiar,

entre

1999

e

2000,

m ais

de

100

pequenos

em preendim entos no setor. A procura pelo setor têx til se deve ao
grande

contingente

de

desempregados

e

em pregados

precários

oriundos desse setor na cidade (AMDE apud PINHEIRO, op. cit., p. 5)
A AMDE, em virtude dessa procura dos pequenos investidores
pelos setores têx til e de confecções, e vendo no algodão colorido 13 a
13

Variedades desenvolvidas em laboratório pela EMBRAPA e que vêm sendo plantadas

na Paraíba desde 2000. Ex istem três variedades sendo cult ivadas atualmente: m arrom,
verde e rubi.

possibilidade de criar vantagens com petitivas para o setor cotonicultor
do Estado, revolveu organizar e coordenar a sua cadeia produtiva. O
objetivo da AMDE é trabalhar esse setor produtivo da m aneira
organizada e integrada, e para isso, criou o Programa de Fortalecim ento
da Cadeia Produtiva do Setor Têxtil de Campina Grande.
A referida instituição fez um a parceria com
possibilitando

que

as

variedades

coloridas

de

a EMBRAPA,

algodão

fossem

inicialmente cultivadas apenas no Estado da Paraíba.
Em suas ações, a AMDE vem organizando a distribuição, através
da Credação, das sem entes aos produtores em forma de em préstim o.
Articulou- se com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e
com a Secretaria de Agricultura do Estado para treinar os agricultores e
financiar o treinam ento, respectivam ente. Envolveu as prefeituras dos
28 m unicípios produtores, localizados no Seridó e na m icrorregião de
Patos, para contribuir com o em préstim o do m aquinário, do fertilizante
e dos pesticidas aos agricultores. Juntam ente com a EMBRAPA, troux e
para o circuito espacial de produção a Cooperativa dos Produtores de
Algodão de Patos para fazer o transporte, o beneficiam ento e o
armazenam ento do algodão provindo do cam po. Articulou a produção
de fios, a tecelagem e a fabricação dos tecidos com indústrias de
Cam pina Grande e João pessoa. Contribuiu com a organização da
cooperativa de confecções que fabrica o produto final. Troux e o
Laboratório do Vestuário do SENAI para elaborar o design das
confecções e de outros produtos. Tem

procurado organizar em

cooperativas as artesãs que elaboram o trabalho de acabam ento das
peças com artesanato. Apóia o Consórcio de Ex portação que distribui o
produto final para os m ercados de consum o. Criou o fórum de
discussão entre os participantes do circuito espacial de produção do
algodão colorido, denominado Instituto Casaca de Couro.
A atuação da AMDE ex trapola a escala local, pois articula atores
sociais e lugares em escala comparável à de uma iniciativa estadual.
Atualm ente, o circuito espacial de produção do algodão colorido
em prega direta e indiretam ente m ais de 800 pessoas. O plantio,
desenvolvido na base da agricultura fam iliar, ocupa cinco m il hectares
no Estado e são com ercializadas m ensalm ente para todo o país e para o

ex terior m ais de 10 m il peças de vestuário, cam a, m esa, banho e
decoração.
Entretanto, não podemos aferir ainda os seus impactos em termo
de ganhos econôm icos, sociais e am bientais para a cidade e para o
Estado. No m om ento, só tem os condições de afirm ar que se trata de
um a iniciativa local que se enquadra dentro da busca de alternativas
para os problem as socioeconôm icos colocados pela crise do setor
cotonicultor paraibano. O entendim ento do com portam ento dessa
produção se dará ao longo das nossas pesquisas que culm inarão com a
montagem da nossa tese de doutoramento.

5. Considerações finais

Na falta de um a política de planejamento que pense a região
Nordeste com o um todo e em suas particularidades internas, são as
iniciativas locais, m icrorregionais e estaduais que têm procurado criar
m ecanism os de enfrentam ento dos desafios colocados pela crise
econôm ica e a pobreza. Questionam os até que ponto tais estratégias de
desenvolvim ento local são capazes de contornar a com plex idade desses
problemas. Além disso, dispõem os lugares de recursos financeiros
suficientes para resolver todos os seus problemas de ordem econômica,
social e am biental? A guerra fratricida estabelecida com vistas a atrair
investim entos parece que tem poucos vencedores (as grandes em presas
m ultinacionais e nacionais) e m uitos perdedores (a população do país,
privada dos serviços m ais essências a que tem direito). O apoio a
iniciativas com o a da AMDE requer do lugar um certo cabedal
tecnológico e financeiro e de pessoal qualificado para que este possa
im prim ir ações de desenvolvimento local, entretanto, nem todo lugar do
Nordeste e da Paraíba dispõe dessas virtualidades. Mesm o os que
apresentam

essas

virtualidades

com o

Cam pina

Grande,

poderão

sozinhos enfrentar os desafios atuais para engrenar as suas econom ias
e atender aos reclam os das suas sociedades? Para Araújo (2000, p. 62),
os governos locais não têm m eios suficientes para enfrentar situações
sociais graves de grande amplitude, m ultidim ensionadas e com causas
exógenas à realidade local .

Daí concordarm os com Tânia Bacelar de Araújo (2000) e Clélio
Cam polina Diniz (2002), quando afirm am que precisam os de um a
política nacional de desenvolvim ento regional. Araújo (2000, p. 164)
justifica essa idéia afirm ando que,

diante do projeto neoliberal do

Estado m ínim o, ou mesm o em virtude do projeto social- liberal tão caro
às elites brasileiras, apenas as ilhas de m odernidades nordestinas (e
elas ex istem ) terão vez. Tem pos de um outro GTDN?
Parece- nos que esse novo m andato do presidente Lula acena
com um sim , ou seja, com a retom ada de políticas nacionais de
desenvolvim ento regional. A aprovação do projeto de recriação da
SUDENE pelo legislativo nacional, recentem ente, parece confirm ar essa
intenção. Entretanto, segundo Araújo (2000), essa nova SUDENE terá
que ter um olhar m ais fino, que não veja o Nordeste só na sua escala
m acrorregional, m as nas escalas m eso e m icrorregionais, para, dessa
form a, alocar os investim entos nas escalas que não lograram os
benefícios das ações estatais anteriores da referida autarquia na região.
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CAPÍTULO 11

A GESTÃO SOCIAL DA ÁGUA EM BACIAS HIDROGRÁRICAS: o ser e o lugar
na visão geográfica

Edvania G. de Assis
Edvânia T. A. Gomes

1. INTRODUÇÃO

No desenvolvim ento da vida, as m udanças espaço- tem poral se
responsabilizam pelas inúm eras metamorfoses do espaço geográfico.
Nesse contex to, as perspectivas de novos espaços produzidos estão
diretam ente relacionadas com o desenvolvim ento das relações sociais e
suas representações espaciais sejam elas econôm icas, am bientais,
políticas e sociais.
Este artigo traduz uma discussão, onde aborda que a necessidade
de produzir e reproduzir espaços não são um a necessidade atual. Os
prim itivos, pertencentes às prim eiras civilizações que habitavam a terra,
já desenvolviam técnicas que serviam para estes se adaptarem ao meio.
Dessa form a, as representações sociais praticadas pela hum anidade,
sem pre foi im portante na procura da qualidade de vida14. Nesse
contex to, a distribuição

de atividades ex ercidas nos espaços é

desenvolvida pela busca de aprim orar os conceitos sobre o social e suas
relações, podem ser classificadas pela relação de produção ou m esm o
pelo simples fato de precisar de sustento.
Nesse contex to, a discussão do em bate entre as relações sociais e
os conflitos econôm icos, am bientais e políticos, ocupam um papel
im portante, quando a necessidade de sustentabilidade é apontada para
14

SORRE (1957, p. 14- 17 apud SANTOS, 2004 p. 28) define que a fam iliaridade dos

povos primitivos com seu espaço, sua percepção, se desenvolveu pela prim eira form a
de organização social e espacial, que foi e cont inua nos dias atuais, a estrutura
familiar.

a preservação e a conservação, tanto no segm ento social quanto
ambiental.
O que esta questão m encionada, é que a bacia hidrográfica é um a
unidade de planejam ento territorial. A guisa da gestão social, a
discussão entre os atores envolvidos, usuários da água e os planos de
gestão se tornam im portantes para adequar as aplicabilidades e ações
nos planos de gestão em bacias.
Nesse sentido, esta alusão retratará principalm ente, estes aportes
científicos na discussão chave entre os atores (sociedade, gestão e água)
envolvidos,

no

planejamento

territorial

e

na

sustentabilidade

socioambiental em bacias hidrográficas.
2. CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E A REPRESENTAÇÃO SOCIAL NA
GESTÃO DAS ÁGUAS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS
A crença, a religiosidade, o lugar, o indivíduo e o m eio ambiente
juntos definem os tipos de ações e atitudes, que im bricam afirm ar que
sem a gestão social da água não há relação sociedade- natureza.
Portanto, esta é significativa quando o poder do homem natural de atuar
através do sistem a de energias (input e output15) seja ele, social,
político, am biental, econôm ico, pode ser definido com o flux os de
atuações do poder público, da política am biental, a sociedade civil e da
água, entretanto, representam as relações am bientais e sociológicas,
conforme se apresenta na Figura 1.

15

Na Ecologia, input e a output são consideradas entradas e saídas no sist em a de

flux os de energia dos ecossistem as. A troca de energia tant o as que entram e as que
saem , m anifestam o desenvolvim ento da vida dos ecossist em as, a ex em plo dos
manguezais e das florestas tropicais.

Poder
Público
Política
Ambiental

Sociedade Civil

Água

Figura 1 - Representação Social e a Gestão da Água

Observa- se nessa pirâm ide, que as relações dos atores envolvidos
não são homogêneas. A relação dos nex os da Figura 1 mostra que, há
hierarquia no sistem a de gestão da água na questão do dom ínio nos
múltiplos usos.
É nessa contex tualização que a distribuição dos atores e objetos
envolvidos na espacialidade geográfica devem ficar bem definidos,
entretanto, os setores envoltos por esta representação, circundam a
água, m as, nesse diagrama dem onstrado, que a água ainda está na
base, isso significa servidão.
A água com seus aportes conceituais m arcam idas e voltas de
norm as e diretrizes (legislação), que as atualiza de acordo com os novos
im pactos sofridos por ela, o que faz desse elemento um objeto
problemático a sua gestão.
Percebe- se nesse ínterim que a água se torna um elem ento frágil,
de vários donos, ou seja, a quem com petem de im ediato o resguardo, o
uso e os seus fins? Quem tem autoridade sobre ela? Por que as
diretrizes e resoluções não a protege da m aldade hum ana e do regim e
cruel do sistem a do capitalism o que a ex plora diariam ente?Na verdade,
se se analisar esta questão água é quem dom ina e não ao contrário
como foi descrito anteriormente.
Partindo do pressuposto de que a sociedade é parte integrante
desse processo, outra form a de representá- la, é através da teoria das
representações sociais. Esta busca apontar a abordagem cognitiva, que
enfatizam o estudo da consciência e ex ploram o efeito do pensam ento e

da interpretação dos sujeitos sobre a atividade social, 16 seja esta análise
clássica ou contem porânea, aborda não apenas a construção das
representações

dos

indivíduos,

m as

a

m aneira

com o

estas

representações se tornam hegem ônicas em um a dada form ação social 17,
demonstrada na Figura 2.

sociedade

objetos
ÁGUA

poder
público

REPRESENTAÇÃO
SOCIAL
natureza

FIGURA 2 - Os elem entos que envolvem a gestão social da água e sua
representação
Fonte: Pesquisa direta (2006)

É im portante destacar, que a representação social é projeta pela
presença do ¨ eu¨ (indivíduo), enquanto participante do m eio. Para esse
contex to, a crença e a certeza da sua im portância no espaço vivido, se
torna no diálogo discursivo am biental um papel importante, posto que,
sem a presença do ser (ente) as representações sociais seriam inválidas.
Quanto à discussão entorno da gestão social da água, não há
com o negar que o poder público tem feito diretrizes e leis, para
cum prim ento da aplicabilidade das estratégias de ações, nos três níveis
de distribuição planetária; a água doce, a água salgada e a água salobra.
16

A psicologia social fundam ent ado no trabalho de Kurt Lewin, trata da teoria do

campo. [...] a m aneira com o as pessoas representam o m undo é o principal
det erm inant e de sua ação. [...] os processos cognitivos e o impacto da cognição sobre
as relações sociais se tornam centrais na psicologia social contemporânea. [...].
17

O conceito de representação social, proposto por Moscovici (1961 apud CAMPOS et

al, 1996 p. 171), ¨ procura descrever representações coletivas enquanto construções
simbólicas, historicamente determinadas, socialmente compartilhadas [...]¨.

O que se remete a esta questão de definição das estratégicas de
planejamento regional, e da gestão do território para resguardar a água,
são as diretrizes, os códigos, as leis, e as resoluções, que a protege
(legislação).
Nesse ensejo, a discussão atual sobre a gestão da água,
principalm ente a de classificação doce, superficiais e subsuperficiais,
prioriza não m ais para uma política de internalizar os im pactos sociais e
econôm icos que levaram a natureza e seus elem entos a um colapso,
m as para um a diretriz de conservação com m etas de sustentabilidade
futura. Esta afirm ativa é a única certeza que se tem sobre o fim dos
recursos naturais, a situação se torna insustentável, quando o m aior
elem ento capaz de produzir e reproduzir vida sofre lim itações quanto a
sua disponibilidade.
A gestão social da água em bacias hidrográficas é tom ada nessa
discussão tex tual, com o um elem ento que representa um a unidade
geoespacial, que perm ite ter a bacia com o unidade de planejamento.
Dessa forma, estudos que estejam voltados para a qualidade de vida nas
bacias devem ser aprofundados no quesito sociedade/ natureza. Esta
necessidade, não é apenas fruto das catástrofes am bientais, que
perm eia a água com o centro das transformações, m as, entretanto, das
prim azias dos elem entos que fazem a bacia ter vida. É nessa interação
dos elem entos naturais: solo, água, cobertura vegetal, corpo hídrico,
regim e de precipitações e a ação hum ana, que juntos form am um
tabuleiro be apresentam um papel im portante na funcionalidade da
bacia.
Para essa discussão, os atores e objetos envolvidos, tornam esse
ambiente um sistem a cíclico de funções ex ercidas, proporcionada pela
dinâm ica do lugar. A paisagem onde as forças sociais e naturais agem ,
m ovim enta na bacia um grande espetáculo natural, m as, a autonom ia
(natureza), na política pública de desenvolvim ento seja ele industrial,
cientifico ou social voltados para suprir a necessidade do m undo
capitalista

e

provoca

desequilíbrio

socioam biental

capaz

de

desterritorializar esse espaço geográfico.
As bacias hidrográficas na atualidade são berços de conflitos
sociais, onde a população local é ex cluída pelo processo capitalista. A
política de divisas monetárias prescreve que os recursos naturais, são os
prim eiros elem entos inventariados na bacia, para ser efetivada a gestão

ou o gerenciam ento dos recursos hídricos. Nessa alusão, os conflitos
socioambientais são notórios. O ex em plo dessa questão é a construção
de hidroelétricas e de barragens em áreas onde há presença de
com unidades ribeirinhas, 18 os conflitos sociais e am bientais são
retratados pela luta dos m oradores frente a um gigante poderoso, o
sistema capitalista.

19

Nesse contex to, é necessário que as políticas para a gestão social
da água contem plem principalm ente a relação 20 sociedade/ natureza,
responsável pela dinâm ica natural e sociológica que faz da bacia
hidrográfica o lugar do ser e na visão geográfica im pulsiona o estudo
das inter- relações. Sem essa visão, não há com o evitar os conflitos
nessa unidade de planejamento regional.21

18

Não há com o não ocorrer est e t ipo de ocupação, entretant o, é natural que todos os

indivíduos procurem cursos d água, para desenvolver suas atividades produtivas.
19

Com o ícones de um a det erm inada concepção hegem ônica a de desenvolvim ent o e

progresso, sím bolos de atit ude e polít ica em preendedora, as barragens já desalojaram
m ais de 240 m il fam ílias no Brasil, o equivalent e a um bilhão de pessoas. Inundaram
3,4 m ilhões de hectares de terras férteis e florestas, atingindo os segm ent os m ais
vulneráveis da sociedade brasileira

minorias étnicas com o indígenas e quilom bolas

e as populações ribeirinhas. Nessa m edida, ent endem os que as barragens são
geradoras de injustiça am bient al. (Dados apresent ados pelo Movim ent o dos Atingidos
por Barragens. ¨

A crise do m odelo energético: construir um outro modelo é

possível¨?. (BERMANN, 2002 apud PEREIRA et al, 2005).
20

Relação é uma ordenação, um direcionam ento intrínseco (necessário) de um a coisa,

em direção a outra. Mas essa ¨ coisa¨ continua ¨ um a¨ . Nesse sentido, relação é um e
três ao m esm o tem po, embora não sob o m esmo aspecto. Então, comunicação, união,
diálogo, et c, são relações, m as relação é muit o m ais: é um conceit o que se aplica a
um a realidade que não pode ser ela m esm a, sem que haja um a outra coisa. (CAMPOS,
et al, 1996 p. 82).
21

A identidade, o território e a luta pelo significado do lugar. [...] conflit os entre os

quais se contrapõem t entativas de desterritorialização e territorialização im postas pelo
Estado. [...] Estes visam à m anutenção do território para os grupos locais [...] em
defesa de seus direitos territoriais. (PEREIRA, et al, 2005 p. 55).

3. A ÁGUA É UM RECURSO NATURAL DE DIMENSÃO SOCIAL
Os recursos hídricos disponíveis para consumo humano, industrial
e dessedentação de anim ais estão presentes em todas as regiões do
planeta que envolve deferentes form as de vida. A água é o principal
elem ento que abriga e rege a vida em todos os sentidos e que sem ela
todas as formas de vida produtiva estão fadadas a se esgotar.
A questão não nega que a sociedade capitalista, seja o principal
elem ento causador das perdas e esgotam entos das águas potáveis e das
vazões insatisfatórias, dos rios que escoam nos solos das grandes
bacias hidrográficas.
Para

tanto,

a

sociedade

quantitativo) para usar

está

sem

crédito

(qualitativo

e

a água dem asiadam ente, devido ao uso

descontrolado perde, portanto, a oportunidade de financiar um novo
em préstim o, isso acontece por causa das dívidas acum uladas e
irreversíveis do consum o descontrolado, som ados ao desperdício,
poluição,

assoream ento,

desm atam ento

das

m argens,

agricultura

(irrigação) entre outros agravantes, que vetam as bacias hidrográficas de
continuar com seu curso natural.
Nesse sentido, a bacia hidrográfica é com preendida pelo seu
perím etro e da interação de outras bacias das áreas de entorno, que
pelas suas características topográficas, geológicas, de solo, vegetação e
água, recebem e escoam toda água na superfície do solo. Nesse
contex to, a bacia hidrográfica é a única área com um ex utório com um
para o escoam ento de suas águas superficiais. 22 Notadam ente, este fat o
é particular nas bacias sedim entares, onde as culturas de subsistência e
de ciclo curto são desenvolvidas nas m argens do rio, que envolve e
desenvolve a vida das com unidades ribeirinhas, conform e se observa na
Figura 3.

22

(SRH/ MMA, 2000 apud THEODORO 2002, p. 20), na discussão do uso da água

superficial em bacia hidrográfica, internalizada a im portância da bacia para o
planejamento regional e a gestão territorial com base nas funções sociais.

NATUREZA

BACIA
HIDROGRÁFICA
SOCIEDADE

FIGURA 3

ECONOMIA

A gestão social da água na bacia hidrográfica

É no am biente a m ontante e a jusante23 do rio principal da bacia
hidrográfica que as comunidades se organizam em grupos produtivos,
fortalece a produção agrícola, e reúnem as atividades no sistem a
definido com o agricultura fam iliar. Este fato ex plicita que as relações
produtivas e sociais para o increm ento do sustento, são o m aior projeto
de vida das comunidades das áreas também do entorno da bacia.

24

Essa discussão sobre os conflitos sociais em bacias hidrográficas
im pulsiona o Governo a planejar e discutir estratégias de ações, que
atenuem e direcionem a form a mais adequada para nos m últiplos usos
da água principalm ente para estas com unidades. O quadro dos conflitos
sociais abrange áreas que passam pelo setor da saúde pública, do
23

Referem - se ao lugar onde está acim a do outro, tom ando com o referência a corrent e

fluvial que passa na região. Já a jusant e está abaix o do outro ao considerar a corrent e
fluvial pela qual a área é banhada (GUERRA, 1993)
24

Andrade (2004 p. 45) ressalt a que o que é desenvolviment o e o que é sustent ável

cabe nessa alusão ora apresentada, no seguinte conceito ¨ o conjunt o de processo por
m eio dos quais o indivíduo e a coletividade contrapõe valores sociais, conheciment os,
habilidades, atitudes e com pet ências volt adas para a conservação do m eio am biente,
bem uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. ¨

planejamento, da adm inistração pública, dos usuários da água e das
organizações representativas da sociedade civil.
As inquietações da sociedade civil em destaque perpassam pela
representação do ser na vida cotidiana, e na identidade com o lugar25,
área de ação que m arcou um papel im portante na construção das
classes sociais, na geração fam iliar, no uso e ocupação do solo, nas
forças produtivas e enfim na continuidade das gerações futuras.
Portanto, os conflitos socioam bientais tam bém são firm ados pelos
nex os

ex istentes

entre

a

form a

de

participação

social,

e

a

sustentabilidade am biental na gestão social da água. Entretanto, nessa
questão, as dificuldades enfrentadas pela população

local

estão

externalizadas nos conflitos gerados quanto ao uso e abuso da água nas
bacias hidrográficas.

O desperdício da água causada por técnicas

ultrapassadas tam bém é um problem a grave nas relações de produção.
Mediante este contex to, a paisagem geográfica m etam orfoseada pelos
im pactos socioam bientais na bacia, é m odificada ao m esm o tem po em
que os recursos naturais se tornam escassos, entre eles, a água.
4. O PODER PÚBLICO, A ÁGUA E A SOCIEDADE: Há algum a relação
sustentável ?
A

palavra

poder,

significa

autonom ia

sobre

determ inado

objeto/indivíduo e pelo poder, o homem estabelece domínio de atuação.
Nesse sentido, o poder que a política pública ex erce sobre espaço
geográfico, determ ina o que na geografia se define por território. O
território é uma unidade delimitada pela ação do poder.
Santos et al (1996 p. 17) afirm a que ¨ o território usado é objetos
e ações, sinônim o de espaço hum ano, espaço habitado¨ . ¨ [...] os
objetos são representados pela técnica, enquanto que a realidade é
provida da ação hum ana sobre o m eio¨ . ¨ [...] o território é assim um
recorte de várias ações e objetos capazes de delim itar e provocar
disputas¨.
25

26

[...] o lugar (não importa a dimensão), é a sede dessa resistência da sociedade civil.

[...] a resistência às classes mais altas. (SANTOS, SOUZA e SILVEIRA, 1996 p. 19. GRIFO
NOSSO).
26

SOUZA (op.cit, p.27 in SANTOS, SILVEIRA, 1996). diz que, ¨ a estreita relação entre

espaço e poder e sua representatividade no Brasil, carece ser ex am inada e considerada

Essa

questão

é

um a

reflex ão

sobre

o

papel

da

política

governam ental, para o planejam ento regional na gestão social da água
em bacia hidrográfica. Dessa form a, dois pontos se destacam nessa
discussão; um a analisa o território com o uma região de poder e a outra,
sublim a a bacia hidrográfica no espaço geográfico tam bém utilizado
como unidade de planejamento territorial, que possibilita a relação entre
dom ínio e atuação e sobre os sím bolos naturais e artificiais. Portanto,
poder público, sociedade e soberania definem as ações estratégicas
dentro de uma visão geográfica para essa forma de gestão.
A ex em plo disso, no Alto e Médio Jequitinhonha, noroeste do
Estado de Minas Gerais, identificada como ¨área problema¨, ¨bolsão de
pobreza¨ , sofreu nos anos 80 com o ¨ Program a Novo Jequitinhonha¨ . O
program a tinha com o objetivo, desenvolver projetos de construção de
barragem para irrigação e geração de energia hidrelétrica de Irapé,
perm itindo assim , o surgim ento de um conflito social e cultural.

27

(ZHOURI, LASCHEFSKI E PEREIRA, 2005).
Estes

conflitos

im plicam

na

desterritorialidade

e

na

reterritorialidade, instigados pelo Estado. Essa situação, provoca um
novo

planejamento;

o

de

reterritorializar

(lugar/ am biente)

as

com unidades atingidas diretam ente pelo em preendim ento. Isso induz o
sistema governamental, a desenvolver uma nova dinâmica do lugar onde
os indivíduos anteriorm ente, desenvolviam suas atividades sociais e
culturais.28
com cuidado. Milton Santos (1996) divide est a sistem atização territorial da nação em
três elementos: o território, o poder e a soberania¨.
27

A usina hidrelétrica já está sendo construída no final do rio Jequitinhonha. A

barragem tem 205 metros de altura, com um reservatório com 137,16Km2 . Atinge sete
m unicípios e desalojará aprox imadam ente 1.124 fam ílias, ou cinco m il pessoas. A
licença para const rução foi dada em 2002 pela Fundação Estadual de Meio Am bient e
(FEAM) à Com panhia de Energética de Minas Gerais (CEMIG). ¨ [...] O projeto da usina
hidrelétrica de Murt a, no m esmo rio, a jusante de Irapé, tam bém apresenta im pactos
com proporções semelhantes, atingindo cerca de 900 famílias.
28

Os novos cenários de confronto, produzidos a partir do licenciam ent o de usinas

hidrelétricas, apenas reiteram a atualização dessa prática revelada na disputa pelo
território, pelo poder de uso e ocupação, e, assim sendo, pelo direito de definir- lhe o
significado. ¨ [...] A partir do ent relaçam ento dos espaços por m eio das relações de
poder

(GUPTA;

FERGUSON,

ACSELRAD,

compreendemos tais conflitos¨.

2004

apud

Op.cit,

2005

p.

55) que

De acordo com Oliveira e Guim arães (2004, p. 17) ¨ a luta do
homem com natureza sem pre ex istiu, desde o m om ento em que o ser
hum ano necessitou retirar na natureza, os recursos indispensáveis à sua
sobrevivência, com o tam bém o necessário para vencer as intem péries
naturais¨.
Notadam ente,

toda

essa

questão

dos

im pactos

negativos

relacionados com a água induz o Governo a redigir novas leis. A verdade
que difere as leis ambientais e a aplicabildade, está justam ente na
interpretação e o tem po transcorridos para a ex ecução. A rapidez com
que os índices de degradação alcançam os corpos hídricos é superior a
ex ecução da lei, isso se afirm a, entretanto, pela sim ples verificação de
que a ação direcionada para o am biente natural é bem m ais rápida do
que a ação da Legislação am biental isso im plica dizer que a burocracia,
o trâmite de processo, a insuficiência dos técnicos em cobrir as áreas
atingidas, favorece a degradação.
Esse

contex to

aponta

para

a

responsabilidade

da

Política

Governamental, através de suas secretarias, para diminuir o tempo- ação
das políticas e estratégias voltadas para a proteção do meio ambiente.
O artigo 227 da Constituição Federal do Brasil de 1988 (Carta
Magna), que trata do m eio am biente, define leis voltadas para os m ais
diversos atos relacionados a tudo que está assentado na superfície e na
sub- superfície terrestre (água, solos, fauna, flora, uso e ocupação do
solo, m ares e oceanos, enfim os seres bióticos e abióticos). (MILARÉ,
2005).
A questão relevante é que no Brasil, as im plicações e desacordos
m ediante a ex ecução e a aplicabilidade das leis, não são pela
inoperância do poder, m as pela quantidade de capítulos e parágrafos
que confundem teoria e prática à sua aplicabilidade.
No território brasileiro, os prim eiros estudos relacionados com a
gestão das águas tendo a bacia hidrográfica com o unidade, iniciaram - se
nos anos 30 (Séc. XX), através do Código de águas (1934). Nos anos 60,
os trabalhos desenvolvidos pela Superintendência de Desenvolviment o
do Nordeste

SUDENE m arcou a questão da água na região Nordeste.

De acordo com Silva (2005), desse ponto em diante, as discussões vem
trazido um aprofundam ento e um arcabouço teórico, que contribuiu de
certa forma para que a sociedade na tom ada de conhecim ento, da
problemática da escassez da água na superfície terrestre.

Dessa form a, fica ex plicitada, que a unidade georeferencial para
estudos relacionados com a água é a bacia hidrográfica, assim , a gestão
da água nesse ambiente se transform ou nos últim os tem pos, um
elem ento centralizado da Gestão do Território, e o desenvolvim ento das
atividades nela ex ercida. Nesse contex to poderem os englobar povo,
poder (soberania) e território com o elementos principais, na discussão
em torno do tem a central da atualidade, que é a água e sua form a de
uso em todos os sentidos.
Outro ponto im portante da relação água, poder público e
sociedade está na participação da com unidade na gestão social das
águas em bacias hidrográficas no Brasil. Isso tem levado governantes a
entenderem que, só se faz planejamento estratégico e regional partindo
do sistem a local para o global. As estratégias de ações quando
direcionadas prim eiro para a reunião dos fatores sistem áticos da
funcionalidade da bacia, todos os projetos e planejam ento, podem dar
certo e serem aplicados com efetividade. Isso decorre do pressuposto
de que, a população que reside nesse ambiente é quem mais conhece os
problemas ali gerados diariamente e a causa deles terem surgido.
Os planos sustentáveis em um a bacia construídos de form a
estratégica e não tecnocrata são ex em plos da capacidade local da
com unidade encontrar suas próprias soluções. Este deve com por um a
linha

conceitual,

das

características

locais

e

da

vivência

das

comunidades que se utilizam da água.
As questões relacionadas com o uso social da água partem do
pressuposto, de que o planejamento estratégico surge com o um a
preocupação acadêm ica. O planejamento estratégico é um advento da
m odernidade que pode ser utilizado para ex pandir e sofisticar os
m étodos de análise estratégica, m as, sem pre perm aneceu o m istério de
atuação dessas estratégicas, ou seja, o segredo de com o irão ser
utilizados os instrum entos para aplicabilidade no desafio político das
ações governamentais. (SILVA, 2000; FERREIRA, 2003).
Quanto ao poder público, o que concerne à discussão é que
quando a política governamental, não entra em consonância com a
opinião da comunidade, conflitos começam a ser gerados (povo, poder e
água). Um ex em plo prático e atual é a discussão da ex ecução do Projeto
de Transposição das Águas do Rio São Francisco. Nesse caso, as
questões ex trapolam as fronteiras locais por que o rio é considerado de

unidade nacional e de m últiplos interesses. No lugar de serem
discutidos apenas os conflitos de um a com unidade, os entraves passam
a ser de interresse de várias com unidades, criando assim , problem as
diversos para os com itês de bacias, e usuários da água em geral, estes
form ados para ouvir as com unidades, discutir e traçar estratégias no
tocante à sustentabilidade local. (SUASSUNA, 1996)
Os conflitos gerados com a transposição das águas do Rio São
Francisco são vários, dentre eles, o social (com unidades ribeirinhas,
pescadores), o econôm ico (agro negócio/ irrigação) e o político (quem
vai gerenciar a água? Qual o Estado terá m ais direito?). Além desses, há
o de ordem técnica (m edidas de vazão, assoream ento, desm atamento,
revitalização), enfim , não se chegou ainda a um consenso quanto da
ex ecução do projeto, m uito m enos, quando será concluído e quem
finalm ente será beneficiado. Tudo isso ocorre por que, a água é de
interesse econôm ico e serve para os m últiplos usos (SUASSUNA, 1996;
MACHADO, 2004).
5. CONSIDERAÇOES FINAIS
Portanto, a im portância de tratar de tem as direcionados aos
recursos naturais, será sempre um a form a espontânea de contribuir
para a sustentabilidade do planeta. Este artigo considerou a relevância
da

gestão

social

da

água,

o

destaque

principal,

das

tensões

socioambientais em bacias hidrográficas. O recurso natural água é um
elem ento capaz de territorializar e tam bém de desterritorializar, o
espaço geográfico, caso este se torne escasso. Sem água não há com o
dar continuidade a vida e, sem vida, o planeta não tem sentido de
existir.
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CAPÍTULO 12

GLOBALIZAÇÃO E O USO DO TERRITÓRIO PELA MINERAÇÃO: DIVISÃO
TERRITORIAL DO TRABALHO, REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E
CONTEÚDO TÉCNICO- ORGANIZACIONAL

Santiago Andrade Vasconcelos
Alcindo José de Sá

1. Introdução

O estudo ora apresentado procura entender o uso do território
pela m ineração frente ao período atual, destacando a divisão territorial
do trabalho e o processo de reestruturação produtiva. A presente
pretensão busca encontrar ex plicações atuais para que haja práticas
espaciais de seleção ou m arginalização de determinados recortes
espaciais, vista do ponto de vista de espaços produtivos e de suas
capacidades de inserção na divisão territorial do trabalho.
Adota- se

com o

estratégia

em pírica

para

verificação

dos

objetivos, algum as observações feitas, genericamente, sobre a região do
Seridó paraibano, dando um recorte m ais preciso ao se enfatizar o
Município de Pedra Lavrada

PB que faz parte da m esm a. Essa região

localizar- se na porção centro- norte do território do Estado da Paraíba,
que está circunscrito na região Nordeste do Brasil.
Ao adotar com o delim itação de estudo, o uso particular de um a
determ inada

fração

territorial

de

espaço

produtivo,

busca- se

o

entendim ento da realidade que pode ser revelada a partir do lugar, pois
para Santos (1998a, p. 37)

é pelo lugar que revem os o Mundo e

ajustam os nossa interpretação, pois, nele, o recôndito, o perm anente, o
real triunfam , afinal, sobre o m ovim ento, o passageiro, im posto de

fora . O referido autor (p. 43) ainda acrescenta que cada lugar, não
im porta onde se encontre, revela o Mundo (no que ele é, mas tam bém
naquilo que ele não é), já que todos os lugares são susceptíveis de
intercom unicação .
Estar- se tratando neste trabalho de um espaço produtivo, ou
seja, da produtividade do espaço. Especificam ente de um espaço
produtivo m ineiro. Segundo Sá (1998, p. 18), o espaço produtivo, tem
um a validade explicativa na m edida em que as ações sócio- econômicas
portadoras de valor atribuem valor ao espaço, passando este a ser um
espaço- valor tam bém com o instância .
Partindo do entendim ento de espaço produtivo ou produtividade
do espaço, em erge com o categoria para entendê- lo, a divisão territorial
do trabalho. Para Santos (2002, p. 131) a divisão territorial e social do
trabalho29, m ovida pela produção, atribui, a cada m ovim ento, um novo
conteúdo e um a nova função aos lugares , com o tam bém

cria um a

hierarquia entre lugares e, segundo a sua distribuição espacial, redefine
a capacidade de agir de pessoas, firm as e instituições (p. 135). Cada
lugar, cada subespaço, assiste, com o testem unha e com o ator, ao
desenrolar sim ultâneo de várias divisões do trabalho (p. 136), cada qual
com suas tem poralidades oriundas de cada evento, com sua escala de
abrangência,

obedecendo

a

um

papel

específico

na

hierarquia

organizada pela própria divisão que se m aterializa, criando um tem poespaço particular resultante desse movimento conjunto.
A divisão territorial do trabalho resulta na distribuição de
práticas espaciais nos diferentes lugares, ou seja,

um conjunto de

ações espacialm ente localizadas (CORRÊA, 2002, p. 35). Dessa form a,
para entender o comportam ento ao longo do tem po do espaço
produtivo m ineral do Seridó e de Pedra Lavrada

PB, as categorias de

seletividade e m arginalidade espacial 30 perm eiam destacadam ente a

29

A divisão social do t rabalho é freqüent em ent e considerada com o repartição (ou no

Mundo, ou no Lugar) do trabalho vivo. Essa distribuição, vista através da localização
dos seus diversos elem ent os, é cham ada de divisão territorial do trabalho. Essas duas
form as de considerar a divisão do trabalho são com plem entares e int erdependentes
(SANTOS, 2002, 139).
30

A selet ividade espacial ocorrida em cada lugar refere- se a interesses práticos

diversos que vão da instância da produção propriam ent e dita até a fase final
(consumo). Essa prática espacial leva em conta os at ribut os dos lugares que possam

história do m eio m ineiro, em função da divisão territorial do trabalho,
que devido à conjuntura de cada momento, ou seja, a partir do encontro
de determ inadas circunstâncias, que juntas dão o ponto de partida para
um a nova oportunidade, passa a atribuir papéis diferentes a cada fração
do território. Por isso se ex plicam as práticas espaciais que ora
marginalizam , ora selecionam determ inadas frações territoriais em
virtude de condições específicas, m as sem pre tendo com o fim , a m aior
reprodução do capital.
Os espaços produtivos são, ao m esm o tem po, condicionantes e
condicionados pela divisão territorial do trabalho, que busca fins
específicos de cada lugar, para tanto, leva em conta as form asconteúdo31 de cada ponto do Planeta, ou seja, a com posição técnicaorganizacional, que, agora, com a cognoscibilidade do Planeta passa a
ser considerada em escala mundial (SANTOS, 2002).

oferecer vantagens segundo um fim pretendido em det erm inado m omento. Entretanto,
essas práticas ocorrem em relação a um a conjunt ura específica, representat iva de cada
m omento histórico, onde se sobressaem alguns fatores explicativos para cada período,
que vão desde guerras bélicas at é guerras de m ercado que buscam as frações
espaciais m ais propícias à m elhor reprodução do capital. Já no caso da m arginalidade
espacial ocorre da m esm a form a e seguindo os mesm os princípios da seletividade, só
que ocorre o oposto, pois, em vez de seleção, há uma marginalização. A marginalidade
espacial ocorre com os lugares que em determinados m om ent os não conseguem
acolher um papel funcional na divisão territorial do trabalho. Entret anto, esse é um
processo dinâmico e não inert e, que varia com o tem po. Em out ras palavras, hoje um
lugar pode ser chamado a ex ercer det erm inada função na divisão territorial do
trabalho, mas amanhã já pode ser considerado marginalizado, sem atratividade.
Cabe frisar ainda que as práticas espaciais de seletividade e m arginalidade não são
definidas de form a estática, inflex ível, pois elas permitem situações int erm ediárias, ou
seja, de transição de uma situação a outra.
31

Segundo Santos (2002) as form as e seus conteúdos seriam o próprio espaço, ou

seja, as form as m ais as ações que lhe dão conteúdo e significado contex tualizado de
acordo com cada m om ento dinâmico da t otalidade. Com o processo perm anent e de
totalização as form as e os conteúdos vão m udando para form arem um a outra
totalidade fugaz em sua totalização, num constante fazer- refazer- fazer...

2. Alguns antecedentes

form ação do espaço m ineiro e suas inserções

na divisão territorial do trabalho ao longo de sua história: uma síntese

O uso do território da região m ineira do Seridó passou por vários
m om entos distintos ao longo de sua história, o que possibilita fazer
distinções por fases de práticas espaciais, destacadamente as de
seletividade e de marginalidade de acordo com o m ovim ento da divisão
territorial nacional e internacional do trabalho em

seu processo

perm anente

pautadas

de

refuncionalização

e

reorganização,

por

conjunturas específicas dadas ao longo do tempo.
O

recorte

prim eiramente

espacial

tornou- se

seridoense

espaço

usado

cognitivo

pela

devido

m ineração,

às

prim eiras

pesquisas iniciadas no final do século XIX e início do XX. As prim eiras
ações diretas de produção datam do período da Prim eira Guerra
Mundial, o que possibilitou o surgim ento das prim eiras form asconteúdo do uso m ineiro do território, que passa a ser um

espaço-

valor , inserindo- se num a divisão territorial internacional do trabalho.
Esse é o início do uso do território m ineiro com a m ineração, que ao
longo de sua trajetória passa por m etam orfoses e por diversas form as
de inserção na divisão do trabalho, m as que, ao longo de todos esses
anos consegue m anter- se com o espaço produtivo m ineral sem pre se
renovado para acompanhar a conjuntura de cada momento.
Num prim eiro m om ento, a região m ineira do Seridó, participa
diretam ente da divisão internacional do trabalho, reproduzindo a
realidade do

próprio

país naquele período

em

que as regiões

mantinham- se praticam ente isoladas entre si, m as com ligações diretas
com o m ercado internacional. Posteriorm ente, ocorre outra inserção, só
que agora não sendo m ais com andada unicam ente pela divisão
internacional do trabalho, m ais também pela divisão nacional do
trabalho, característica própria do m omento da realidade socioespacial
brasileira, quando quebra- se as barreiras de isolam ento regional
(OLIVEIRA, 1977) a partir da consolidação da integração territorial do
país com a constituição de seus fix os e flux os (SANTOS & SILVEIRA,
2003). Já na atualidade, há um a maior dinâm ica na divisão do trabalho,

com um a m aior im bricação da divisão territorial nacional e internacional
do trabalho, devido à globalização.
Tudo isso significa dizer que o m eio m ineiro regional vem
acom panhando, ao longo de sua história, a dinâm ica funcional do país e
se inserindo, graças ao seu espaço produtor de m inerais, na dinâm ica
do mundo.
Na prim eira fase do m eio mineiro, produz- se diretam ente para o
m ercado internacional, em função de uma dem anda oriunda da
form ação do capitalism o tecnológico (SANTOS, 1985), principalm ente
nos Estados Unidos, Japão e alguns países europeus, quando se
estabelece um a divisão territorial e internacional do trabalho na qual o
meio mineiro passa a se inserir, primeiramente, fornecendo- lhes mica e,
posteriorm ente, outros m inerais, destacando- se a tantalita- colum bita e
o berilo.
Entretanto é em função da Segunda Guerra Mundial que o m eio
m ineiro do Seridó tem seu mom ento de ápice, dado pela forte dem anda
de m atérias- prim as m inerais para atender principalm ente à indústria
bélica.
Tanto no período pré- guerra, quanto no de guerra, o Estado
brasileiro tem uma im portante participação na trama do m eio m ineiro
do Seridó. Na ocasião, em função da política ex terna brasileira, tida
com o de eqüidistância pragm ática (MOURA, 1993), o Brasil m anteve
relações com am bos os países que disputavam a hegemonia m undial,
quais sejam : a Alem anha e seus aliados; os Estados Unidos e seus
aliados. Posteriorm ente, diante da conjuntura de guerra, o governo
brasileiro define- se por firm ar acordo unicam ente com os Estados
Unidos. Esse é o m om ento em que o m eio m ineiro do Seridó passa a ter
um a intervenção direta do Estado, através do Departam ento Nacional da
Produção Mineral

DNPM em cooperação com o Serviço Geológico

Am ericano e a Com issão Am ericana de Com pras, que passam a atuar
diretam ente no m eio, visando aum entar a produção de m inerais
estratégicos que deveriam ser em sua totalidade destinados aos Estados
Unidos.
Essa fase bélica faz com que o m eio m ineiro do Seridó se afirm e
definitivam ente e ganhe im portância internacional na produção m ineral.
Esse é o tem po em que há um a intensificação e am pliação no uso do

território m ineiro local. Introduzem - se novas técnicas de produção, fazse uso da racionalidade no processo produtivo com orientação técnica
prestada por profissionais capacitados do DNPM e do Serviço Geológico
Am ericano. Entretanto, as outras técnicas de garim pagem , desprovidas
de racionalidade, com uns na prática local, não desaparecem , m as
passam a coexistirem garantindo a funcionalidade do meio.
Assim, percebe- se que o m eio m ineiro produtor de m inerais,
que estava inserido num a divisão territorial internacional do trabalho
regulada pelo livre m ercado, passa a se inserir num a divisão do trabalho
planificada e fechada m ediante os acordos bilaterais do Brasil com os
Estados Unidos.
Enfim , a fase que com preende aprox im adam ente o período que
vai de m eados de 1930 até o térm ino da Segunda Guerra Mundial, é
considerado com o sendo de seletividade espacial, em que há um a
grande dinâm ica no m eio mineiro regional, num instante em que o
espaço produtivo m ineral se afirm a devido ao caráter estratégico
internacional diante da conjuntura de beligerância mundial.
Com o desfecho da conjuntura bélica m undial, o m eio m ineiro
regional é significativam ente afetado, devido a fatores conjunturais
como diminuição da demanda e a abertura comercial, possibilitando que
outros lugares m ineiros concorressem com o m esm o. Essa é um a fase
de m arginalidade espacial do m eio m ineiro, onde ele passa a ter um
papel irrelevante na divisão territorial do trabalho.
Um a outra fase de seletividade, inicia- se no final de 1970. Essa
fase diz m ais respeito diretam ente à própria divisão nacional do
trabalho, forjada a partir da consolidação da indústria em território
nacional, a integração do sistem a de flux os m aterial e im aterial, a
urbanização, etc., quando se passa a transform ar matérias- primas
m inerais no próprio país. Daí, acom panhando esses desdobramentos na
escala nacional, o m eio m ineiro regional passa a se inserir, produzindo,
principalm ente,

feldspato,

m as

sem

elim inar

as

funcionalidades

pretéritas ligadas ao m ercado internacional, as quais passam a coex istir,
resultando numa maior dinâmica funcional local.
Internamente, o m eio m ineiro ganha mais densidade e dinâm ica
nas form as espaciais, ao tem po em que internaliza uma nova fam ília de
técnicas, quais sejam as indústrias de beneficiamento de feldspato.

Nessa fase da m ineração, alguns fatores conjunturais criaram as
condições necessárias para ocorrer m ais uma fase de dinâm ica local,
devido ao processo de seletividade espacial, por qual passou o m eio
regional.
A seletividade espacial efetiva- se tanto em função da conjuntura
nacional, quanto da internacional, devido à tantalita passar a receber
um a grande dem anda internacional, fortalecendo a inserção do lugar no
mercado internacional desse mineral.
Ao m esmo tem po, o Estado direciona ações para o m eio,
buscando incentivar e organizar a mineração, na tentativa de trazer para
form alidade essa atividade que em quase sua totalidade era informal.
Como estratégia, as ações públicas se direcionaram para organização de
cooperativas de m ineração, entretanto, com o tem po, as m esmas não
lograram êxito (FORTE, 1994).
Nessa fase, o m unicípio de Pedra Lavrada

PB com eça a se

destacam regionalm ente, quando passa a ser considerado centro de
produção, beneficiam ento e com ercialização de feldspato no espaço
paraibano (MARINHO, 1991).
Esse período encerra- se aprox im adam ente em meados dos anos
de 1980, quando há um a desintegração da conjuntura específica que
propiciou um a maior inserção do m eio m ineiro na divisão territorial do
trabalho, tanto na escala nacional quanto na escala mundial.
De meados de 1980 até próx im o o fim dos anos de 1990,
considera- se que o meio mineiro passou por uma fase de marginalidade
espacial, devido à pouca dinâm ica local, com preços baix os para
tantalita- colum bita, berilo e, na maior parte do tem po, tam bém para
m ica. Restando, praticam ente, as atividades relacionadas à produção de
feldspato, m as não capazes, por si só, de assegurar a dinâm ica que
vinha ocorrendo anteriormente.
Um a terceira fase de seletividade espacial do m eio m ineiro do
Seridó e m ais evidentem ente de Pedra Lavrada

PB é a atual. Iniciada a

partir da segunda m etade dos anos de 1990 e se prolongando até os
dias atuais. Essa fase tem suas ex plicações inerentes ao próprio período
atual. Esse é o m om ento da ex acerbação da abertura econôm ica e da
reestruturação

produtiva

brasileira,

onde

im pera

um a

forte

com petitividade m undial num processo de concentração de capital nas

m ãos

de poucos grupos em presarias, tendo com o tendência a

elim inação das pequenas em presas. Essa tam bém é um a fase do
alargam ento dos contex tos em que todos os lugares tornam - se
m undiais (SANTOS, 2002) e passam a entrarem nas lógicas do m ercado
global (direto ou indiretamente).
Em síntese, este é o enredo pelo qual historicam ente vem
ocorrendo a (re) produção espacial da região m ineira do Seridó, num a
dinâm ica espaço- tem poral em que sua inserção na divisão do trabalho
m uda constantem ente, ora configurando- se com o espaço privilegiado,
seletivo, viável e valorizado, ora desvalorizado e marginalizado, m as
que, enfim , m esmo passando por todos esses ciclos, bons e ruins, já
acum ula um a história de uso

do

território

pela m ineração

de

praticamente um século.

3. Globalização, reestruturação produtiva e o uso mineiro do território

Para o

geógrafo

brasileiro

Milton

Santos,

a globalização

constitui o estádio suprem o da internacionalização, a ampliação em
sistem a- m undo de todos os lugares e de todos os indivíduos, em bora
em graus diversos (SANTOS, 2005, p. 145). Segundo a interpretação
deste m esm o geógrafo, a globalização é um a nova fase da história
hum ana, devido cada época se caracterizar pelo aparecim ento de um
conjunto de novas possibilidades concretas e sistêm icas que m odificam
equilíbrios preex istentes e procuram im por sua lei. Com isso, ele
acrescenta que

podem os adm itir que a globalização constitui um

paradigm a para a com preensão dos diferentes aspectos da realidade
contem porânea (p. 145).
A globalização, essa nova dinâmica que vem se forjando e se
afirm ando cada vez enquanto período histórico, trazendo im pactos e
m odificações em todas as instâncias sociais32 e lugares, inclusive e,
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Para o sociólogo brasileiro Oct ávio Ianni a globalização do m undo ex pressa um

novo ciclo de ex pansão do capitalism o, como m odo de produção e processo
civilizat ório de alcance m undial. Um processo de am plas proporções envolvendo
nações e nacionalidades, regim es polít icos e projet os nacionais, grupos e classes
sociais, econôm icas, e sociedades, cult uras e civilizações (IANNI, 2001, p. 11).

sobretudo, no espaço, que é ao mesmo tem po lastro e condicionante
desse processo, pois, para Santos (1998a, p. 122) [...] o espaço tem um
papel privilegiado, um a vez que ele cristaliza os m om entos anteriores e
é o lugar de encontro entre esse passado e o futuro, m ediante as
relações sociais do presente que nele se cristaliza . É um a verdade
irrefutável que o processo de globalização vem operando no m undo
com o um todo, com m aior ou m enor intensidade em cada lugar, m as,
esse processo não apaga nem se faz sem as cristalizações espaciais,
independente de suas idades. É preciso enfatizar que a

dinâm ica

globalizante não apaga restos do passado, m as m odifica seu significado
e

acrescenta,

ao

já

ex istente,

novos

características do novo tem po , com isso,

objetos

e

novas

ações

agravam - se diferenças e

disparidades, devidas, em parte, aos novos dinam ism os e outras form as
de com ando e dom inação (SANTOS & SILVEIRA, 2003, p. 153). É por
essas razões que se faz necessário entender o uso m ineiro do território
contextualizando com os dados do período.
Então, no nível em presarial, as em presas, na busca da m aisvalia desejada,

valorizam

diferentem ente as localizações.

Não

é

qualquer lugar que interessa a tal ou qual firm a (SANTOS, 2001, p. 33).
Mas, com a globalização, a escala de possibilidades de atuação dos
agentes hegemônicos se am plia, podendo alcançar o todo planetário, o
que implica dizer que aumenta- se o leque de opções de lugares a serem
escolhidos e usados por esses agentes. Com o resultado dessa nova
possibilidade, tem - se o acirram ento da com petitividade não só entre
agentes, m as, agora, entre lugares, que M. Santos apropriadamente,
usando um a m etáfora, cham ou de guerra dos lugares (2002, pp. 248249).
Com a globalização, com eçam a reinar outros im perativos, onde
a

divisão

internacional

do

trabalho

ganha

novos

dinam ism os,

sobretudo nos países subdesenvolvidos. A lógica das grandes em presas,
internacionais ou nacionais, constituem um dado da produção da
política interna e da política internacional de cada país . Por outro lado,
diferentemente da fase anterior, com a globalização, confunde- se a
lógica do cham ado m ercado global com a lógica individual das
em presas candidatas a permanecer ou a se instalar num dado país , o
que segundo os atores, ex ige a adoção de um conjunto de medidas que

acabam assum indo um papel de condução geral da política econôm ica e
social (SANTOS & SILVEIRA, 2003, p. 255).
Frente a esse contex to até aqui brevemente apresentado,
reconhece- se que se estabelece um a ordem global que im plica num a
ordem geográfica im posta aos lugares, estes que devem se adequar às
dem andas em voga, para se tornarem atrativos e acolhedores as ações
dos investidores e, destacadam ente, dos agentes hegem ônicos globais
(é a busca por viabilidade territorial). A deliberação das ações do capital
ou dos capitalistas mais poderosos em escala planetária provoca
contradições, que podem ser vistas, sob o ângulo propriam ente
geográfico

ou

marginalidades

espacialm ente,
espaciais,

sob

duas

a

faces

form a
do

de

seletividades

m esm o

processo

e
de

desenvolvim ento desigual- com binado, portanto, contraditório. Não que
esse seja um a novidade, o que é novidade é a sua capacidade de
difusão, alterações e intensificação em m enor espaço de tem po e em
todos os lugares. Isso está ocorrendo nesses m oldes, devido eleger- se
os espaços m ais bem dotados de auferir o m aior lucro possível.
Geralm ente

esses

espaços

são

ocupados

pelas

grandes

firm as

internacionais ou nacionais, que por força de vários m ecanism os,
eliminam quem quer que possa ser um em pecilho. Nesse processo, em
geral,

o

Estado

é

com placente

e,

m esm o,

um

dos

seus

facilitadores/ prom ovedores através de suas políticas neoliberais e da
adequação do arcabouço norm ativo. Esses espaços privilegiados são,
no entender de Santos (1998a, p. 48- 58), os espaços da globalização .
Daí um a das m aiores contradições das políticas neoliberais em
função da globalização, ao se pregar a m orte do Estado , quando na
verdade há é uma reorientação nas políticas estatais em favor do
m ercado e em detrim ento da população mais necessitada de bens e
serviços até elem entares. É por isso, que Santos (2001) fala de um a
globalização com o fábula, que no tocante ao Estado, diz que fala- se,
igualm ente, com insistência na m orte do Estado, m as o que estam os
vendo é seu fortalecim ento para atender aos reclam os da finança e de
outros grandes interesses internacionais, em detrim ento dos cuidados
com as populações cuja vida se torna m ais difícil (p. 19).
O cenário atual é m arcado pela com petitividade ex acerbada em
que se instala não só um a guerra entre em presas e indivíduos, m as,

entre lugares, dada um a situação em que as virtualidades de cada
localização estão sem pre m udando , o que obriga a utilização de
vantagens com parativas presentes, bem com o a criação de novas. Daí,
os agentes reclam am ao Estado a criação de ambientes que ofereçam
vantagens com parativas, já por seu turno, o Estado se interessa
objetivando atrair atividades prom issoras de em prego e de riqueza
(SANTOS, 2002, pp. 268- 269). A interpretação que aqui se tem , é que
há um a reafirm ação da im portância do papel do Estado para o próprio
m ercado, à m edida que, geralm ente, cabe a este criar ou m elhorar
algum as das vantagens com parativas com o, por ex em plo, sistem as de
engenharia

(principalm ente

de

flux os,

com o

ferrovias,

rodovias,

inforvias, portos, etc.); criar/ adequar norm as favoráveis à m elhoria do
ambiente m ercadológico (com o, por ex em plo, isenção ou redução de
im postos, adequação das norm as trabalhistas, etc.); e ainda fom entar
financeiram ente algumas atividades (com o a criação de linhas de
créditos com vantagens específicas). Essas são algum as das ações
empreendidas pelo Estado visando obter a viabilidade território.
Cabe abrir um parêntese e fazer um lembrete: o ex posto anterior
é apenas um a breve síntese do período atual, onde se ressalta alguns
aspectos em maior consonância com os fins do presente trabalho.
O final do século passado e o início do presente m arcam
definitivam ente a inserção do Brasil na econom ia globalizada. É na
ultima década passada que se deliberam , ex acerbadam ente, às políticas
neoliberais, tornando a econom ia do país m ais atrelada ao jogo do
m ercado global; prom ove- se a abertura com ercial; prioriza- se a
integração com petitiva; im plem enta- se um a reform a na ação do Estado
(que passa a ser com placente com o m ercado através das políticas
neoliberais). No setor privado, prom oveu- se, de form a intensa e rápida,
um a reestruturação produtiva a fim de se adequá- lo às novas regras do
m ercado, num contex to em que
dialéticos

de

novas forças atuam

concentração/ desconcentração

espacial

em pares
conform e

a

economista Tânia Bacelar de Araújo, para quem:
Nesse

contex to,

novas

forças

atuam,

umas

concentradoras, outras não. Dentre as que atuam no
sentido

de

destacam- se:

induzir
a

à

desconcentração

abertura

com ercial

espacial
podendo

favorecer

focos

ex portadores,

as

m udanças

tecnológicas que reduzem custos de investim ento, o
crescente

papel

da

logística

nas

decisões

de

localização dos estabelecim entos, a im portância da
proximidade do cliente final para diversas atividades,
a

ação

ativa

de

governos

locais

oferecendo

incentivos, entre outras. Enquanto isso, há forças
atuando

no

investimentos

sentido
nas

da

áreas

concentração
m ais

de

dinâm icas

e

com petitivas do país. Atuam nesse sentido, em
especial,

os

novos

requisitos

locacionais

da

acum ulação flex ível, com o m elhor oferta de recursos
hum anos

qualificados,

m aior

prox im idade

com

centros de produção de conhecim ento e tecnologia,
m aior e m ais eficiente dotação de infra- estrutura
econôm ica,

prox im idade

com

os

m ercados

consum idores de m ais alta renda. (ARAÚJO, 1997, p.
24).
Já se pode antecipar que, no caso da m ineração no Seridó, é a
desconcentração espacial im pulsionada pela reestruturação produtiva e
pela com petitividade que faz com que a m ineração nessa região seja
dinam izada, passando a ser um recorte espacial seletivo para alguns
agentes do setor mineral, como se verá mais adiante.
A reestruturação produtiva verificada nos últim os anos é vista por
Harvey (2003, pp. 115- 184) a partir das transform ações na econom ia
política do capitalism o, verificadas no final do século passado, que para
ele são suficientem ente significativas para tornar válida a hipótese de
um a passagem do fordism o- keynesiano para o regim e de acum ulação
flex ível, na qual, entre outras coisas, há um a com pressão do espaçotem po . Essas transform ações se difundem e provocam a necessidade
de um a reestruturação na produção e na organização de todas as outras
instâncias, afetando profundam ente o m undo do trabalho e por que
não dizer tam bém que se reestrutura a com posição técnica do território,
vislumbrada com a emergência do meio técnico- cinetífico- informacional
e sua difusão. Essas transform ações/ transição de regim e trazem
im plicações diretas para o m eio m ineiro aqui estudado; um a vez que,

m ex e com o m ercado e o capital com o um todo, obrigando um a
reestruturação produtiva e organizacional para aqueles que buscam se
m anterem

vivos

e com poder diante da forte com petitividade do

m ercado e do processo de concentração/ desconcentração espacial da
produção.
Com o

dado

do

período,

atualm ente

há

um a

reafirmação/ revalorização da im portância da form as e dos conteúdos de
cada fração do espaço como talvez nunca houvesse ocorrido em toda a
história. Graças às possibilidades oferecidas pela ciência, pelos sistem as
técnicos e inform acionais, tornou- se factível a cognoscibilidade das
diversas partes do planeta. Hoje ex iste o inventario dos recursos
distribuídos na superfície da terra e, estes são levados em consideração
previam ente pelos agentes econôm icos antes de deliberarem qualquer
ação para determ inados lugares. Isso quer dizer que com a ex trem a
com petitividade verificada nos dias atuais, as ações hegemônicas são
direcionadas para os territórios em que seu uso possa garantir a
inserção num circuito com petitivo do m ercado. Corroborando, Santos
(1999, p. 9), ajuda no entender do funcionam ento desse m undo
globalizado, onde, para ele,

essa mais- valia, tornada m undial pela

produção e unificada pelo sistem a financeiro, constitui o m otor da vida
econôm ica e social em todo o Planeta . Isso faz com que, os atores
hegem ônicos da vida econôm ica, social e política [possam] escolher os
m elhores lugares para a sua atuação e, em conseqüência, a localização
dos dem ais atores é condenada a ser residual . Assim , pode- se dizer
que a atuação dos
consideração
consideram

os

atores hegem ônicos

dados

geográficos

suas condições

de

é seletiva e levam em
cada

sócio- naturais

e

lugar,

ou

m elhor,

sócio- geográficas ,

conforme Sá (2005).
Todo lugar tem suas camadas técnicas que foram criadas,
recriadas e acum uladas ao longo de sua história. Da mesm a form a e
indissociavelm ente com as técnicas, todo lugar tam bém tem um sistem a
organizacional peculiar que vai sendo renovado ao longo do tem po.
Com o síntese, tem - se o conteúdo técnico- organizacional do lugar. É
esse conteúdo o responsável pela seletividade ou m arginalidade do
lugar, pois ele é avaliado diante de algum a conjuntura em que o m esm o
tenha potencialidade e possibilidade de se integrar. Nesse caso, são os
lugares que oferecem as m elhores condições técnicas e organizacionais

os que conseguem

ser

escolhidos para acolher

os eventos de

determinada conjuntura.
Portanto, a com posição técnica- organizacional de cada lugar é
um a ordem a ser sem pre observada no jogo com petitivo que agora
opera na escala global, obrigando os agentes (em
hegem ônicos) a fazer uso constante de um a

lupa

especial, os
que capta os

m om entos e os lugares m ais adequados à reprodução capitalista (de
preferência os lugares que possam reproduzir am pliadam ente e em
m enor espaço de tem po). É por isso que essa ordem deve ser entendida
com o um fator locacional im prescindível para a seletividade espacial. A
partir desse ponto de vista (dessa ordem ), com o já se disse, o lugar
m ineiro aqui estudado, encontra fatores positivos à sua inserção num a
divisão

territorial

do

trabalho

ex igente de respostas eficazes e

especificas. As especificidades advêm justamente da ordem espacial
em anada da com binação conjunta que é form ado pela com posição
técnica- organizacional

de

cada

lugar,

com

sua

própria

lógica,

autorizando, dessa m aneira, form as de ação específicas, operadas por
agentes tam bém com fins específicos (SANTOS, 2002, p. 247). Essas
com binações propiciam

afirm ar,

juntam ente com

o

autor

acim a

m encionado, que os lugares se distinguiriam pela diferente capacidade
de oferecer rentabilidade aos investim entos , então, essa rentabilidade
é m aior ou m enor, em virtude das condições locais de ordem técnica
(equipam entos, infra- estrutura, acessibilidade) e organizacional (leis
locais, im postos, relações trabalhistas, tradição laboral)
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(pp. 247-

248).
Portanto, com o ex posto anteriorm ente, vale a pena entender
m elhor a mineração nesse contex to. Prim eiramente ressalta- se com
Paterson (1975) que a terra é revestida de um a cam ada de recursos,
inclusive m inerais, que garante o sustento do hom em , m as que varia de
densidade no tem po e no espaço. Portanto, não se pode produzir, por
ex em plo, petróleo onde os agentes hegem ônicos assim o desejem , mas
onde ele está localizado! Assim , há de fato um determ inism o locacional
quando se trata de recursos m inerais, pois os m esm os são bens
intangíveis quando se trata da fase de produção propriam ente dita, ou
33

Santos (2002, p. 248) nos alert a que

essa eficácia m ercantil não é um dado

absolut o do lugar, m as se refere a um determ inado produt o e não a um produt o
qualquer .

seja, da ex tração. Enfim,

a indústria m ineral possui características

peculiares, que a torna distinta de outros tipos de indústrias, em m uitos
aspectos ; um a vez que o depósito m ineral, elem ento essencial dessa
atividade, apresenta diversas form as de rigidez que não são com uns em
outras indústrias (rigidez quanto à localização, tam anho, form a,
qualidade, entre outras) (COELHO, 2001, p. 11, [grifo nosso]). Essas
características são acrescidas de outras, segundo o m esm o autor (pp.
11- 12), quais sejam:
Essas peculiaridades têm efeitos de várias naturezas,
podendo, por ex em plo, funcionar com o um a barreira
à entrada de novos com petidores, dependendo de
cada caso, com o tam bém lim ita os efeitos que se
consegue alcançar com tecnologias mais modernas.
A com petitividade da m ineração, além de depender
obviamente de fatores naturais

disponibilidade e

qualidade dos recursos; localização geográfica, que
influi

nos custos de transporte e no

im pacto

am biental; facilidades de acesso à pesquisa m ineral
e à lavra, dentre outros

está ligada a fatores com o

características da econom ia e seu grau de absorção
do progresso técnico
respeito

ao

acesso

definições políticas com
aos

recursos,

legislação

am biental, grau de instabilidade política, nível de
conflito

social,

acum ulação

dos

conhecimentos

tecnológicos, nível de aprendizagem em presarial,
disponibilidade e qualidade da m ão- de- obra, etc.
(CHAPPUIS, 1995).
Esses aspectos diferenciam a m ineração de outras
indústrias em que a com petitividade poderia ser
induzida

m ediante

instrum entos

de

política

econôm ica ou por m eio de políticas de preços e de
diferenciação dos produtos, dentro das estratégias
de mercado das empresas.
A fix idez da ex tração m ineral em função ex clusivam ente das
características naturais é reconhecidamente um fator locacional; m as,
há que se acrescentar outros que dizem m ais respeito a características

sociais, como assim fez, de certa form a, Coelho (2001), com visto
anteriorm ente. Portanto, a partir

do m om ento

em

que se tem

conhecim ento da ex istência de recurso m inerais em um dado lugar,
esses passam a serem tratados com o fatores de ordem social, na
m edida em que eles deix am de fazer parte do m undo das m atérias
inertes e indiferenciadas para fazer parte do m undo social, de uso
especulativo ou efetivo. Quer dizer, às reservas de recursos m inerais,
podem ser consideradas com o um objeto geográfico , inserido em um
contex to espacial, funcional e de uso hum ano, pois passam a ser
consideradas com o um dos elem entos de valorização do espaço, com
form a e conteúdo singulares. Em outras palavras, na m edida em que
um a dada m atéria passa a ser considerada a partir do seu uso possível,
ela já não faz mais parte estritam ente do

m undo natural , m as, do

m undo social com o recurso, com ponente da ordem local do território
ou da sua composição técnica.
Dessa m aneira, já que os recursos m inerais estão distribuídos de
form a irregular na superfície terrestre, se desenha um a cartografia da
disposição dos recursos m inerais no m undo, em que cada país aparece
m ostrando suas potencialidades (efetivas e/ ou potenciais) em tipo,
quantidade e qualidade de substâncias ou bens m inerais. A partir das
densidades e rarefações do potencial m ineral de cada país, de acordo
com necessidades precisas, estabelecem - se intercâm bios com erciais
internacionais. Os países com rarefação, ou seja, com insuficiência de
suprir suas dem andas minerais internas, passam a serem dependentes
do sub- solo alheio, o que os forçam a estabelecer relações comercias de
caráter internacional. É por essa razão que ex iste um mercado
internacional de commodities minerais há bastante tem po. Dessa
m aneira, segundo Sánchez Albavera (2005, p. 10)

estes produtos

cum prem plenam ente as características do que agora se denom inam
bens globais .

Conform e este autor,

hoje as negociações das

commodities estão inseridas em complexas operações financeiras, como
a de mercado futuro em que, m uitas vezes, o núm ero de transações não
são equivalentes ao m ovim ento físico dos produtos. Em nota de página,
o autor ilustra ainda mais a im portância que as transações nos moldes
do m ercado atual representam para o setor, um a vez que, segundo ele
(p. 10), estim a- se que som ente 10% das transações da Bolsa de Metais
de Londres correspondem a operações respaldadas fisicamente.

Se há um m ercado global dos minerais e, m esm o, se há um
m ercado especulativo em que grande parte das transações está se
dando sem haver uma movimentação física dos bens minerais; por outro
lado, todas essas ações de um a form a ou de outra, estão baseadas na
realidade geográfica onde os bens m inerais estão localizados, pois eles
são, a priori, bens de posição absoluta, e são os dados espaciais que
podem dotá- los de posição relativa. Isso significa dizer, que não há
com o não levar em conta a configuração do espaço onde estão
localizadas as reservas m inerais, ou seja, os agentes que querem
realizar qualquer transação com bens m inerais estão subm etidos a um a
prisão espacial , a um a coerção. Nesse sentido, Raffestin (1993, p.
239- 240) nos diz que:
A m atéria, renovável ou não, está ligada a um
território no qual foi assinalada, tornada acessível ou
sim plesm ente

encontrada.

É

a

coerção

da

localização: a ex tração, lato sensu, se realiza num
local L, isto é, o ator que a controla não pode, de
início, m odificar a posição absoluta, pois transferí- la
significa

consentir

ex tração

e,

em

primeiro
seguida,

no

no

trabalho

trabalho

para

para

o

transporte. Toda m atéria é, portanto, subm etida a
um a coerção espacial que pesa tam bém para o ator
que

quer

utilizá- la.

Daí

o

enorm e

papel

desem penhado pela localização e pela distância. Se
não é possível m odificar a posição absoluta, é
possível, por outro lado, m odificar a posição relativa
pela organização da distância, consentindo num a
série de custos que necessitam , sob diversas form as,
de um gasto de energia de baixa entropia.
No que pese as coerções espaciais das localizações dos bens
m inerais na escala m undial, conforma- se um a cartografia m ineral
planetária, onde historicam ente o Brasil aparece com destaque tanto no
que se refere à produção quanto às reservas de alguns bens m inerais34.
34

O Brasil ocupa uma posição m undial dom inant e como det ent or de grandes reservas

m undiais, para um a diversificada gam a de m inerais m et álicos e não- m et álicos, cerca
de 40, colocando- se seguramente entre os seis m ais im port antes países m inerais do
mundo . (BARRETO, 2001, p. 9 [grifo nosso]).

Com isso, o Brasil possui um considerável poder coercitivo em função
de seus bens m inerais. Mas, da mesma form a com o ocorre em escala
m undial, na escala nacional, a distribuição dos bens m inerais no
território brasileiro é bastante irregular, seja em term os de qualidade,
quantidade ou tipo de substância. O resultado disso é um uso particular
do território, de acordo com as condições espaciais, econôm icas e
m ineralógicas de suas províncias m inerais, conform ando recortes
espaciais específicos e característicos da atividade mineral.
Enfim , não basta haver a presença do recurso m ineral em
determ inado lugar, pois, para haver a ex plotação, é necessário que haja
um a conjuntura específica. Dada a conjuntura propicia (incluindo o
ambiente político- institucional), é o conteúdo técnico- organizacional do
lugar m ineiro que irá entra no balanço dos prós e contra, para que
depois se possa tomar a decisão se este é viável ou não.
Portanto, para entender a m ineração no Seridó frente às
condições conjunturais do período atual, deve- se ter em conta a
com posição técnica- organizacional do lugar. Sem ela não há com o
entender o uso do território do lugar enquanto parte do todo. Ela é um
dado ex plicativo da ordem local que se projeta num a escala que é
mundial, como é o caso do mercado, hoje, globalizado.

4. O conteúdo técnico- organizacional do meio mineiro de Pedra Lavrada
PB como elemento de inserção na divisão territorial do trabalho

Nesse cenário, ora apresentado, busca- se encontrar os dados
concretos e ex plicativos da realidade do território usado com a
m ineração em Pedra Lavrada

PB ao longo dos anos de 1990 e início de

século XXI, período em que se intensificam as atuações das
forças

e em que ganham relevo e densidade

universal do lugar

como

novas

a interdependência

a nova realidade do território

(SANTOS,

1998b, p. 15).
Relembrando que desde a últim a fase de seletividade espacial, no
ciclo que vai do final de 1970 a primeira m etade dos anos de 1980, o
território

usado

com

a m ineração

perm anece marginalizado

até

aprox im adam ente final da década de 1990, m om ento em que com eça a
se forjar um a nova fase de seletividade espacial, dada por um conjunto
de fatores sintonizados com as

novas forças

que passaram a ser

norteadoras do modo de produção nos últimos anos.
Os fatores que vão gerar a nova fase de seletividade espacial estão
ligados, do ponto de vista espacial de Pedra Lavrada

PB, com seu

subsistem a indissociável de objetos e ações, à sua concretude herdada,
quer dizer, ao seu conteúdo do passado, ou seja, o velho que se
transpõe para o presente com o potencialidade/ possibilidade para
sinergicam ente se juntar ao novo que se apresenta com o possibilidade,
num a simbiose form ada pelos dois (o velho e o novo) que dará o
presente com o um a pontencialidade- possibilidade dinâm ica. Assim , em
se tratando da herança produtiva com seus recursos, suas form as
espaciais e o m odo com o as ações/ relações diretas os tornaram
funcionais, com a generalização da inform ação, e das diversas m aneiras
técnicas- científicas de sondagem postas com o possibilidades para
alguns agentes no período atual, o lugar passa a ser visto a partir da
capacidade potencial e/ ou possível de uso para a reprodução do capital,
o

que

o

qualifica

com o

seletivo

ou

m arginal

no

frenesi

da

com petitividade planetária em busca dos lugares m ais rentáveis a serem
apropriados.
Portanto, antecipa- se que o lugar em questão nesse estudo, não
aparece em prim eiro plano na cartografia m undial e m esm o brasileira
dos lugares dinâm icos, lum inosos e com petitivos apropriados pelo
grande capital global. O m esm o está inserido na vasta zona semi- árida,
que em sua quase totalidade territorial é m arginalizada, opaca, sem
dinam ism o. Entretanto, sua herança, som ada à novas dem andas que
chegam , lhes dão, de todo m odo, algum relevo em atratividade,
inserido- o em alguns circuitos produtivos, justamente devido as lógicas
com petitivas concentradoras e desconcentradoras, seletivas e m arginais
em voga, num processo de reestruturação produtiva, que tam bém
implica numa fragmentação territorial.

Com o herança produtiva de m aior ex pressão, Pedra Lavrada

PB

acum ula, ao longo de sua história, a ex tração de seus pegm atitos35, em
especial na produção de m ica, tantalita, berilo e feldspato, em que,
isoladam ente ou com algum a associação, garantiram , ao longo do
tem po, alguns pequenos ciclos de certa seletividade espacial, devido às
condições particulares aqui já discutidas, que lhe possibilitaram a
adquirir m aior im portância em determ inados circuitos espaciais de
produção e círculos de cooperação36.
Nessa nova fase que se inicia no final dos anos de 1990 e se
segue no início dos anos 2000, novos agentes selecionam o lugar em
questão em suas estratégias, atuando seja na produção propriam ente
dita ou na com ercialização, especulação etc. A presença dos novos
agentes

no

lugar

se

ex plica,

em

parte,

pela

necessidade

de

inserção/sobrevivência no m ercado com petitivo, um a vez que os
espaços com melhores condições de reprodução ampliada do capital são
usados/ apropriados pelas grandes e poderosas em presas. Nesse caso,
ao que indica, a região do Seridó paraibano não é dotado de atrativos,
em prim eira ordem , para o grande capital, o m esm o, em geral, torna- se
espaço m arginalizado pelas grandes em presas, enquanto por outro
lado, torna- se potencialmente seletivo para as pequenas em presas. Em
outras palavras, é um espaço ignorado pelo grande capital e ao mesmo
tem po é um espaço reconhecido para o pequeno capital periférico, que
se vê ex cluído/ ex pulso e incapaz de atuação/ apropriação dos espaços
potencialmente mais rentáveis, usados e apropriados pelo grande
capital. Entretanto, ressalva- se que há ex ceções, surgidas até m esm o
35

Pegm atito é grosseiram ent e falando um agregado m ineral. Em sua com posição,

encontra- se alguns m inerais de valor econômico como a t antalit a- colom bita, o berilo,
quartzo, feldspato, mica e outros.
36

Para Santos (1998a, p.128) o uso do t errit ório não é o m esm o para diversas firmas.

Os m esm os sist em as de engenharia são ut ilizados diferent em ente e selet ivam ent e. Na
m edida em que a força de m ercado não é a mesm a, a dim ensão espacial de cada qual
para transformar as massas produzidas em fluxos. Cada firma usa o território segundo
sua força. Criam- se desse m odo, circuitos produt ivos e círculos de cooperação, com o
forma de regular o processo produtivo e assegurar a realização do capital.
Os circuit os produtivos são definidos pala circulação de produtos, isto é, de m at éria.
Os circuitos de cooperação associam a esses flux os de m at éria out ros flux os não
obrigat oriam ent e m at eriais: capital, informação, m ensagens ordens. As cidades são
definidas com o pontos nodais, onde estes círculos de valor desigual se encontram e
superpõem .

com o estratégia com petitiva onde se form a cooperação entre os
distintos agentes e lugares. Esses distintos agentes são, por um lado,
form ados por grandes grupos que operam na escala nacional e mesm o
globais, m as que não dispensam as m ínim as fatias do mercado, por
isso buscam agir diretam ente no lugar ou com o é m ais com um , form am
parcerias com outros agentes com m enor poder no m ercado m as que
tem ações diretas no lugar. Essa imbricação e interação entre esses dois
tipos de agentes, reproduzem , de certa form a, a ligação já observada
por Santos (2005, pp. 93- 116) entre os dois circuitos da econom ia
urbana: o superior (formal) e o inferior (informal).
Todavia, para Santos (1999, p. 11), com o novo form ato do
m ercado e com o aum ento da com petitividade, as em presas globais
necessitam até mesm o dos m ínim os m ercados

porque a perda do

m enor gram a de atividade inflete o poder de um a em benefício de
outra . É nesse bojo, que se inseri Pedra Lavrada

PB, ou seja, mesm o

sendo um lugar à m argem dos circuitos e das densas redes do mercado
global que selecionam determ inadas frações do espaço fingindo ignorar
outras,

quando

na

verdade

todos

os

lugares

são

levados

em

consideração e têm em graus diferentes im portância para os agentes do
mercado global. Então, m ais adiante, se m ostrará com alguns ex emplos
em píricos fornecidos pelo lugar, que mesm o estando fora dos circuitos
principais dos lugares dinâm icos, Pedra Lavrada

PB marginalm ente ou

secundariam ente, passa a se inserir nesses circuitos e, direta ou
indiretam ente, entra nas estratégias das grandes empresas globais.
Afirma- se isso, com base no que diz Santos (1999, p. 11): todos os
m ercados, por m enor que sejam , são fundam entais

isso tam bém é

globalização . Conforme ainda esse m esm o autor, desse m odo, por
m enor que seja um lugar, por m ais insignificante que pareça, no m undo
da com petitividade este lugar é fundam ental porque as em presas
globais dependem de pequenas contribuições para que possam m anter
o seu poder (p. 11).
Essas novas estratégias obedecem à lógica do m ercado global,
que reform ulou os padrões com petitivos contem porâneos, com um a
reestruturação produtiva que ocorre graças à presença sinérgica de
dados técnicos, científicos e inform acionais, característicos do período
atual e im perativos essenciais no novo modelo de produção integrado,
que tem o globo terrestre como escala de atuação.

Do ponto de vista m ais em pírico, e de acordo com as vinculações
que Pedra Lavrada

PB mantêm hoje junto a segmentos setoriais da

indústria de transform ação de alguns m inerais, tratando num a escala
m ais am pliada, é salutar com preender- se contex tualm ente e de form a
sucinta, o com portam ento de cada um desses principais setores nos
últimos anos. Dessa m aneira, pode- se entender, de certa form a, o lugar
da produção mineral de Pedra Lavrada

PB num a visão m acro e de

comportamento de cada mercado setorial.
Portanto, no segmento brasileiro de feldspato, o processo de
reestruturação produtiva pelo qual passou/ passa troux e/ traz sérios
im pactos para os agentes e lugares que faz/ fizeram parte desse
segm ento produtivo. No caso da Região Mineira do Seridó Paraibano, e
no caso de Pedra Lavrada

PB que no início dos anos 1980 se tornou

pólo de ex tração, com ercialização e beneficiam ento na geografia do
segm ento de feldspato no Estado da Paraíba, foi/ está sendo fortem ente
afetada, como se verá.
Em se tratando, do segm ento do feldspato, Ram os (2001, p. 9)
aponta com o tendência, frente o aumento esperado no consum o desse
bem m ineral no Brasil, um a reestruturação da indústria, para quem os
traços m arcantes dizem respeito à regionalização da produção em
função de buscar um a dim inuição dos custos de frete/ transporte; um a
m aior escala de produção; além da internalização de tecnologias que
possibilitem um a maior qualidade e um a maior inserção no m ercado.
Em conseqüência dessas m udanças, o autor indica que a estrutura
setorial ficará m ais concentrada, devido à saída de m uitas em presas,
especialm ente as de pequeno porte e m ais frágeis. O autor faz um
prognóstico apontando que

em cinco anos, aprox im adam ente, seis

grandes produtores serão responsáveis por 70% da produção nacional
(p. 9). Considerando esse prognóstico do autor feito em 2001, em
prática, não houve necessidade de tanto tem po para sua confirm ação,
pois já em 2004, aprox im adam ente 84% do valor da produção de
feldspato com ercializada no país ficaram em m ãos de apenas cinco
em presas nos Estados de Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e
Paraná (DNPM, 2005). Em bora se deva relativizar esses dados, devido o
alto grau de inform alidade, reconhecidam ente sabido, até m esm o, pelo
próprio DNPM, órgão governam ental responsável pela fiscalização e
estatísticas da produção mineral brasileira.

Ainda conform e Ram os (2001, p. 4), os m ecanism os estratégicos
usados

pelas

em presas

na

diferenciação

dos

custos

para

o

enfrentamento junto aos com petidores no segm ento de feldspat o
(pode- se

aqui

acrescentar

tam bém

os

dem ais

segm entos),

são

decorrentes principalmente de:
Modernização

do

processo

produtivo

e

inovações

gerenciais;
Ganhos de economia de escala;
Vantagens de localização geográfica dos depósitos com
relação aos centros consumidores;
Aproveitam ento

de

pegm atitos

nordestinos,

que

apresentam m enor custo de ex tração e a utilização de m ãode- obra de baixo custo;
Terceirização/ inform alização com sonegação de im postos,
não

cum prim ento

da

legislação

fiscal,

trabalhista

e

ambiental e produção em não- conformidade com as normas
técnicas dos segmentos consumidores.
Eis ex postas acim a algum as das

vantagens com parativas e

competitivas que o Seridó, potencialm ente e historicamente apresenta,
e que, no caso especifico do feldspato, tem em Pedra Lavrada

PB o seu

m elhor ex em plo. Essas vantagens asseguram - lhes a capacidade de se
inserir no m ercado do segm ento que consom e feldspato. Quer dizer, é
todo um conjunto de atribuições típicas e em conform idade com as
pregações flex íveis. Ou seja, um dos aspectos diferenciais de custos e
de enfrentam ento ao m ercado com petitivo encontra- se no Nordeste, e
aqui destaca- se Pedra Lavrada

PB, devido à froux idão norm ativa, que

se configura com o atração para o m ercado. É nesse contex to que,
atualm ente, Pedra Lavrada

PB consegue se reafirm ar com o pólo do

segm ento de feldspato, atraindo em presas para usarem seu território
vantajoso , não do ponto de vista ex clusivo de seus recursos m inerais,
m as norm ativo, organizacional, devido ao alto grau de inform alidade.
Ademais, isso vale para a mineração como um todo, presente no lugar.
O

am biente

setorial

das

indústrias

cerâm icas

e

vidreiras,

consumidoras principalm ente de feldspato; as indústrias de rochas
ornam entais e de revestim ento, consum idoras de granito, além de
estarem passando por um a reestruturação produtiva, no geral e do

ponto de vista do m ercado, vêm mantendo um bom desempenho tanto
no m ercado dom éstico quanto no ex terno, im plicando em rebatim entos
para a região do Seridó enquanto produtora de m atérias- prim as e
m esm o de bens minerais beneficiados. Esses bens são agregados de
vantagens dadas pelo conteúdo técnico, m as, sobretudo, organizacional
do lugar.
Com

o bom

reestruturação

desem penho do m ercado setorial, som ado a

produtiva

que

com petitividade, Pedra Lavrada

é

acom panhada

de

um a

forte

PB, devido oferecer vantagens técnicas

e principalm ente organizacionais, recebeu em seu território, no ano
2000, um a unidade de beneficiam ento de feldspato e quartzo do grupo
Elizabeth37. Posteriormente, foi fundada por agentes locais, a Mineração
Vasconcelos, um a outra indústria de beneficiamento de feldspato, m as a
m esma não conseguiu se m anter no m ercado e logo foi adquirida pelo
grupo Luzarte Estrelar 38. Atualm ente está em fase de conclusão um a
outra

indústria,

a

Mineração

Seridó

Ltda.

que

entre

outros

beneficiam entos, deverá incluir o feldspato em sua pauta. Lem brando
que já havia com o fix o no m unicípio, desde início de 1980, as
beneficiadoras de feldspato, Mineração Nossa Senhora da Luz e a MPL
Mineração Pedra Lavrada
37

PB Ltda. Esta últim a em presa paralisou sua

O Grupo Elizabeth (Revest im ento Cerâm ico - Cerâm ica Elizabeth S.A. e Cerâm ica

Elizabet h Ltda -

Elizabeth Louças Sanit árias e Elizabet h Porcelanat o) iniciou a

fabricação de revestim ent os cerâm icos em 1984, com um a produção art esanal de 70
m2/dia. Hoje, produzindo revestim ent os cerâm icos e louças sanitárias de alta
qualidade, em um parque fabril dos m ais m odernos do m undo, o grupo possui
capacidade m édia produtiva de 55.000 m2/ dia. O grande crescim ento se deu nos
últimos

oito

anos.

Invest imentos

program ados

em

t ecnologia

e

capacitação

profissional transform aram a Elizabeth em um grupo com petit ivo e auto- suficient e em
diversos aspectos. Quase todos os insum os m ajorit ários são produzidos pela em presa
que detém cinco centros de m ineração e conta com transport e próprio de carga. Com
essa est rut ura em presarial, a Elizabeth t ornou- se o quinto m aior grupo produtor em
faturamento do Brasil.
Os produtos Elizabeth são at ualm ent e distribuídos para todas as regiões do Brasil,
tendo com o m ercados mais ex pressivos o das regiões Nordest e, Sudeste e Nort e. A
empresa também exporta para América do Norte, América Latina e África.
Para est abelecer com qualidade sua presença em um mercado cada vez m ais
abrangente, a Elizabeth m antém representant es em todas as regiões do Brasil e no
exterior (home page: www.cerâmicaelizabeth.com.br, acesso em 16/05/2006).
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Grupo Luzarte Estrela tem sua sede e parque de t ransform ação em Caruaru

mais de 40 anos. Dedica- se ao mercado de louça sanitária e acessórios.

PE a

unidade de beneficiam ento no m unicípio no final dos anos de 1980,
m as manteve- se ativa no m unicípio de Soledade

PB, entretanto, em

certos m om entos consom e feldspato ex traído de Pedra Lavrada
Aliás, Soledade

PB.

PB cada vez m ais vem se tornando um lugar de

solidariedade da produção de m inerais industriais do Seridó (paraibano
e potiguar), com várias em presas desse setor instalada em seu
território.
Enfim , pode- se perceber que o m eio m ineiro de Pedra Lavrada
PB recebe mais um a

fam ília

de objetos técnicos com posta por

indústrias de beneficiam ento, após um intervalo de praticam ente vinte
anos. Essa nova internalização industrial faz parte tanto do crescim ent o
do

setor

quanto

da

própria

reestruturação

produtiva

nacional,

assegurando ao lugar uma m aior inserção na divisão territorial do
trabalho. Assim , percebe- se que em função do segm ento ao qual o
feldspato está inserido, o uso m ineiro do território de Pedra Lavrada
PB está passando por uma nova fase de seletividade espacial.
No caso do setor de granito, novos agentes povoam o território
do lugar no final dos anos de 1990 e início deste século. Mom ento em
que Pedra Lavrada

PB, enquanto lugar de extração, passa a ser inserida

nas estratégias de algum as em presas do setor de granito. Inicialm ente a
Fuji S/ A - Marm ores e Granitos39 iniciou ações diretas e contínuas no
m unicípio;

posteriorm ente

outras

em presas

tam bém

se

fizeram

presentes com o a Granzan Mineração Ltda. que passou a prestar serviço
de ex tração de rochas ornam entais à Fuji. Além da Granasa Granitos
Nacionais Ltda. 40 que opera no município através de um a empresa do

39

Em presa que t em um a atuação na ex t ração e no beneficiam ento de rochas

ornam entais. Sediada em Cam pina Grande

PB, onde m antém um a unidade de

beneficiam ento e acabam ento final de chapas e ladrilhos. É um a das m aiores
ex port adoras de blocos de granito do Brasil, o que representa m ais de 80% de seu
faturamento.
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Segundo sua hom e page (www.granasa.com .br, acesso em: 12/ 06/ 2006), a Granasa

é um a das m aiores em presas brasileiras no segm ent o de ex t ração e com ercialização
de blocos de rochas ornam entais. Fundada em 1978, no Nort e do Estado do Espírit o
Santo, a empresa se consolidou nos mercados brasileiro e internacional. Operando
com rigorosos padrões de qualidade, a em presa t em um a capacidade de produção
apt a a at ender as m ais variadas dem andas de mercado. Há duas décadas e meia no
segm ento de mineração, a Granasa trabalha com jazidas próprias situadas em vários
Estados brasileiros. O mix de produtos inclui uma variedade de padronagens e tipos de

seu grupo: a Pegm atito Mineração encarregada de ex trair os blocos de
granito (pegm atóide) em Pedra Lavrada

PB. Além dessas em presas,

que m atem um uso direto e contínuo do território, há m uitas outras que
tam bém usam o m esm o, em bora que com descontinuidade nas ações.
Ocorre tam bém que m uitas outras estão fazendo uso do território
através

de

m ecanism os

norm ativos

com o

os

títulos

m inerários

concedidos pelo DNPM. São, na sua grande m aioria, ações destinadas,
em tese, a pesquisa m ineral, m as, em grande quantidade de casos,
trata- se de estratégias de especulação, de reserva de território.
Um outro acontecim ento ocorrido ao m esm o tem po dos dem ais
já citados foi um curto ciclo de valorização do tântalo no m ercado
internacional, o que contribuiu para a fase de seletividade espacial e
aum ento na dinâm ica econômica local. Em

virtude de previsões

otim istas de crescim ento de m ercado e um a escassez aparente de
fontes supridoras de tântalo para processamento industrial, em 2000
houve

um

alto

crescim ento

na

dem anda

por

tantalita

e

conseqüentemente, um substancial aum ento nos preços do concentrado
de tântalo (MAGYAR, 2005, p. 3), passando de US$ 35.00 em 1999 para
US$ 191.00 em 2000 e logo em 2001 voltando para US$ 39.00, US$
33.00 em 2002, UU$ 27.50 em 2003 e US$ 34.00 em 2004 (HEIDRICH,
2005; 2001). O curto ciclo de dem anda/ alta dos preços, que logo voltou
ao norm al, se ex plica pela queda do continuo crescim ento que vinha
tendo o m ercado m undial de telefonia m óvel e da indústria aeroespacial
em 2001, que estão entre os maiores consumidores de tântalo (ROSKILL,
2005).
O aum ento na dem anda foi acom panhado por um a alta nos
preços, o que provocou localm ente, ou seja, no m eio m ineiro de Pedra
Lavrada

PB e de toda a região m ineira do Seridó, um a corrida às

m inas , atraindo até m esmo trabalhadores que ainda não tinham
ex periência com o labor na m ineração. Muitas frentes de garim po foram
abertas, absorvendo apreciável quantidade de trabalhadores, resultando
num considerável incremento de dinamismo à economia regional.
Frente à reestruturação produtiva, quando se analisar os dados
da Com pensação Financeira pela Ex ploração Mineral

CFEM por

granito, que vêm sendo usados em construções em todo o m undo, principalm ente nos
Estados Unidos, Itália, Canadá, Espanha e Oriente Médio.

substância m ineral, verifica- se que o espaço produtivo m ineral de Pedra
Lavrada

PB projeta a Paraíba com destaque quanto à produção de

Feldspato na escala nacional, pois 19% do valor da CFEM em 2005,
foram arrecadados nesse Estado. Desses 19%, Pedra Lavrada

PB

respondeu por 82% quanto à produção em toneladas e 54% quanto ao
valor da produção. Então, nota- se que Pedra Lavrada

PB tem um a

participação no segm ento de feldspato de im portância nacional e
notadam ente regional, um a vez que a Paraíba foi responsável por 90%
da arrecadação de CFEM da região Nordeste, sendo os outros 10%
provindos do Rio Grande do Norte. Isso prova que o m eio m ineiro,
m esm o diante da reestruturação produtiva, se afirm a como im portante
fornecedor de feldspato.
No caso da produção de m ica, o m eio m ineiro de Pedra Lavrada
PB destaca- se ainda m ais, pois, esse m unicípio foi o único na Paraíba a
registrar a arrecadação de CFEM para a m ica no ano de 2005. Na escala
nacional, no que se refere ao valor da arrecadação da com pensação
financeira para ex ploração de m ica, se verifica que o espaço produtivo
de Pedra Lavrada

PB responde por 73% do valor nacional. Atualm ente,

há evidencias de que está iniciando- se um novo ciclo de alta na
dem anda por esse bem m ineral, com andado localm ente pela Mineração
Seridó, principal com prador e organizador das relações e m eios de
produção pertinentes à sua produção. Esta em presa fornece sua
produção de mica para a multinacional Von Roll Isola Group.
No que se refere ao granito ou rochas ornam entais e de
revestim ento, a Paraíba não tem tanto destaque nacional, m as, m esm o
assim , já é o sétim o arrecadador da CFEM brasileira para essa classe de
substância. Quanto à produção interna da Paraíba, Pedra Lavrada

PB

responde por 17% do valor da arrecadação pela com pensação da
ex ploração do granito, ficando atrás de Santa Luzia
PB

(26%).

A

ex plotação

de

granito

especificam ente em Pedra Lavrada

é

PB (45%) e de Picuí

recente

na

Paraíba,

PB, m as vem apresentando

crescimento notório nos últimos anos.
Portanto, com o apresentado acim a, o espaço produtivo m ineral
de Pedra Lavrada

PB, apresenta algum as especificidades produtivas

que de certa form a lhe dota de poder coercitivo para aqueles que
necessitam em seu processo produtivo de alguns recursos m inerais
com o o feldspato e a m ica, por ex em plo. Esse poder coercitivo é dado

em função do seu conteúdo técnico e organizacional que oferece
vantagens dentro

do

contex to

da com petitividade global

e das

estratégias de reestruturação produtiva.
Deve ser lem brado que os outros bens m inerais de pegm atito,
com o a tantalita, berilo, gem as, etc. não aparecem nas estatísticas
oficiais do setor m ineral de Pedra Lavrada

PB devido à inform alidade e

não por falta de produção.
Um outro acontecim ento ocorrido no m eio que veio se som ar aos
dem ais já tratados foi um a dem anda considerável por quartzo branco,
desencadeada nesse início de século com a função de atender a um a
solicitação do m ercado ex terno. Com a dem anda, vários agentes se
dedicaram a atender tal solicitação, direcionando ações para jazidas já
conhecidas quanto ao seu potencial, com o a histórica jazida Alto Feio ,
m as tam bém buscando outras novas. Esse evento se processando
despertou a criação, por agentes locais, da em presa Quartzo Brasil Ltda.
que atua na ex tração e com ercialização de quartzo. O quartzo
produzido no lugar insere- se no segm ento de revestim entos, com o de
pisos, destinado para o mercado externo, principalmente o da Bélgica.
Já no caso do quartzo róseo, esse se caracterizar no m eio m ineiro
lavradense com o um a atividade cíclica determ inada pelo m ercado. É
com um passar- se vários anos sem haver m ercado local para esse bem
m ineral. Entretanto, no ano de 2005 internalizou- se em Pedra Lavrada
PB, a empresa Orient Star Nordeste Mineração Ltda, pertencente ao
grupo chinês Orient Star Jewerly Ltda. Esta em presa está atuando na
região do Seridó, com prando e preparando quartzo róseo para ser
ex portado. A em presa está com prando a produção regional e já
ex portou alguns containeres de quartzo róseo para a China, entretanto
está

enfrentando

sérios

problem as

comprometendo suas atividades na

gerenciais,

o

que

está

região41.

Enquanto toda essa dinâm ica ocorre, a reestruturação produtiva
traz várias conseqüências locais, entre elas está o caso da Mineração
Nossa Senhora da Luz, que se tornou um fix o geográfico no lugar no
início da década de 1980, mas, a mesma não acompanhou as tendências
e ex igências do m ercado, estando hoje, praticam ente paralisada, num
típico ex em plo já preconizado pelas teorias da reestruturação produtiva
41

Informações prestadas pelo contador da empresa.

e da alta com petitividade, em que a tendência apontada, segundo
Ram os (2001), era a de que as indústrias de pequeno porte e m ais
frágeis tenderiam a desaparecer. Portanto, a referida em presa está em
vias

de

desaparecim ento ,

devido

não

ter

se

adequado

com petitivam ente, em particular, no que diz respeito à modernização
das técnicas de produção e de com ércio, pois a mesm a, em seu
processo

de

beneficiam ento,

opera

com

um

objeto

técnico

já

ultrapassado, ou seja, velho para os padrões atuais, ocupando m uita
mão- de- obra para pouca produção, o que segundo a empresa, é um
dos principais fatores de elevação dos custos, principalm ente no que se
refere

a

direitos

trabalhistas

dos

operários.

Além

do

m ais,

a

concentração da produção, a econom ia de escala adotada pelas grandes
em presas e a alta ex igência em padrão de qualidade está tornando cada
vez m ais difícil a vida dessa em presa, que já foi, até recentemente,
considerada um a das m aiores produtoras de feldspato do país, estando
hoje

num a situação

com plicada,

com

dificuldades

de

encontrar

contratos que absorva a sua produção42.
As ações em anadas dessa conjuntura produzida pelo cresciment o
dos setores das industriais de vidro, cerâm ica e de granito (rochas
ornam entais e de revestim ento), tântalo e outros de menor ex pressão,
se ex pandindo espacialm ente e se concentrando corporativamente,
desencadearam , por força do m ercado com petitivo, práticas espaciais
seletivas, de acordo com o conteúdo herdado/ presente e possível de
cada lugar, dentre os quais Pedra Lavrada

PB, passa a ser incluída nas

estratégias dos agentes que mantêm o controle de cada setor.
As

questões

im postas

pelo

m ercado,

reestruturação produtiva, projetou Pedra Lavrada

em

tem pos

de

PB na divisão

territorial, nacional e internacional do trabalho, atraindo para o uso do
seu território, agentes de diferentes regiões do país e, m esmo, de

42

A Mineração Nossa Senhora da Luz mantinha contrato de fornecimento de

feldspato beneficiado até 2003 com duas empresas do setor vidreiro localizadas em
São Paulo, qual sejam : a Cebrace Cristal Plano que com prava em m édia 550 t / m ês
de feldspato beneficiado e a Vidroporto que com prava aprox imadam ent e 150
t/ m ês. A Mineração Nossa Senhora da Luz perdeu o contrato com essas em presas,
segundo o seu gerente, devido ao fato de não oferecer um produto com os padrões
de qualidade desejados, além de apresent ar preço elevado em relação a outros
fornecedores.

diferentes nacionalidades, com o grupos m ultinacionais. As vantagens
oferecidas

são

as

questões

técnicas,

no

que

diz

respeito

ao

conhecim ento que já se tem historicam ente dos pegm atitos, sua
capacidade produtiva e qualitativa; com m enor ex pressão tam bém
aparece os sistem as de engenharia de flux os. Por outro lado, as
questões organizacionais aparecem

vantajosam ente, ex pressas na

froux idão norm ativa, onde praticam ente não se cum pre leis trabalhistas
e am bientais; os incentivos fiscais, financiam ento, infra- estrutura e
outras vantagens oferecidas pelo Estado são alguns dos itens da
viabilidade do território e m esm o serve para m ostra o papel que ele está
desem penhado em tem pos de globalização a serviço dos agentes
hegem ônicos em detrim ento do povo. Mas, a form a com o é organizado
internam ente as relações de produção

herdadas,

as form as de

comercialização constituem - se em outros atrativos, é o caso por
ex em plo, da ex istência de m uitas frentes de garim pos, que ex plotam os
m inerais em péssim as condições técnicas e hum anas, mas oferecem a
produção a baix o preço, o que isenta o com prador de encargos
norm ativos. Além do m ais, os garim peiros por serem dependentes de
equipam entos

técnicos

m ais

m odernos,

faz

surgir

relações

de

subordinação para com os agentes que os detêm . Esses são, em síntese,
alguns ex em plos da com posição técnica- organizacional que projetam o
lugar m ineiro de Pedra Lavrada

PB no com ércio m undial de alguns

bens minerais.

5. Algumas considerações finais sobre o desfecho apresentado

Procurando encontrar as justificativas de inserção do meio mineiro
do Seridó, e m ais especificam ente de Pedra Lavrada

PB, no contex to

antes apresentado, dem onstrou- se que sua inserção ocorre em função
da

com posição

de

seu

conteúdo

espacial,

ou

seja,

técnico

e

organizacional, representado pelos seus sistem as de objetos e de ações,
fruto da história do uso do seu território que o transporta para o
presente com o herança e, que, se junta aos atuais conteúdos que estão
chegando, com pondo um a form a- conteúdo específica que lhe assegura
tal posição.

Apresentaram- se alguns dos principais eventos que põem em
movim ento o m eio m ineiro de Pedra Lavrada

PB, im pulsionando sua

produção- reprodução na atualidade, ritm ada pelo m ercado que produz
dem andas variadas no que diz respeito a origens, fins e escalas. Não
que esses eventos que estão se processando dêem conta da totalidade
dos eventos do m eio m ineiro, m as, são os principais; assim , são
dotados de possibilidades ex plicativas e apreensão da dinâm ica que
rege o território usado com a mineração no lugar em questão.
Esses são apenas alguns ex em plos genéricos que dão conta da
com posição técnica- organizacional do lugar, que de certa form a,
m ostram representantes do velho e do novo, do interno e do ex terno,
do recorte horizontal e do vertical; enfim , da dinâm ica interna que m ove
funcionalm ente o lugar e lhe insere na divisão territorial do trabalho e
suas diversas redes. Em outras palavras, são ex em plos ilustrativos do
território

local

com o

norm a,

com o

form a- conteúdo,

condição

e

condicionado por ações e interesses diversos, devido, nesse caso, as
condições preex istentes em cada lugar, o seu estoque de recursos,
m ateriais ou não, e de organização

essas rugosidades constituírem-

se em coordenadas que orientam as novas ações (SANTOS, 2002, p.
203).
Em sum a, a trajetória/ m etam orfose do m eio mineiro de Pedra
Lavrada

PB, enquanto espaço produtivo, passa pelas grandes guerras

bélicas m undiais e chega às guerras do m ercado com petitivo global,
num processo constante de refuncionalização e reorganização produtiva
que lhe vem assegurando ciclicam ente inserção na divisão territorial do
trabalho.
Em bora que não se tenha ex posto descritivam ente as nuanças do
uso m ineiro do território, acredita- se que o presente trabalho atingiu
genericam ente os seus objetivos propostos, em bora que necessite de
um melhor detalhamento.
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CAPÍTULO 13

DETERMINAÇÃO DO IVDN43 E DA FRAÇÃO DE COBERTURA VEGETAL DO
MUNICÍPIO DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO

PE

Josiclêda Domiciano Galvíncio
Maria do Socorro Bezerra de Araújo
Antônio Carlos de Barros Correa

1. INTRODUÇÃO
A água, ao longo das últim as décadas, tem se tornado um bem
cada vez m ais escasso, portanto, o uso racional desse recurso torna- se
im prescindível. Um melhor gerenciam ento e planejamento dos recursos
hídricos tom ando com o unidade espacial básica a bacia hidrográfica só
são possíveis quando se conhece em detalhe as características físicas da
bacia, com o tam bém as ações antrópicas que se estabelecem sobre a
m esma no transcorrer do período analisado. Com o conseqüência das
práticas de uso do solo, a vegetação sofre transform ações fisionôm icas
que

repercutem

significativam ente

sobre

a

dinâm ica

do

ciclo

hidrológico (Collischonn & Tucci, 2001; Jothityangkoon et al., 2001;
Galvíncio et al., 2005).
Os

produtos

do

sensoriam ento

rem oto

orbital

vêm

crescentemente constituindo- se em ferramentas poderosas para as mais
variadas

aplicações,

particularmente

naquelas

relacionadas

com

avaliação, m anejo, gerenciam ento e gestão dos recursos naturais, com o
água, solo e vegetação (Batista et al., 1998). O sensoriamento rem ot o
aplicado à agricultura, m anejo de terras e gerenciam ento de bacias
hidrográficas oferece uma série de vantagens, tais como:
a) as inform ações são obtidas de form a a possibilitar a geração de
várias séries tem porais das cenas estudadas, facilitando a

43

IVDN

Índice de vegetação de diferença normalizada

com paração entre as m esm as e favorecendo o estudo das
dinâmicas sócio- ambientais sobre o recorte espacial escolhido;
b) am pla cobertura espacial, perm itindo a análise da cena com o
um todo, além dos limites da própria bacia;
c) as inform ações obtidas podem ser espacialm ente representadas
e, em geral, revelam aspectos im portantes para o planejamento
de uma região (Bastiaanssen et al., 2000).
Muitos dos estudos na área dos recursos naturais, em especial
dos recursos hídricos, só são possíveis de serem realizados com o uso
dos produtos do sensoriam ento rem oto, sobretudo se demandarem um
cotejam ento da evolução do com portamento dos parâm etros estudados
ao longo do tem po. Recentemente, vários pesquisadores se propuseram
a modelar os processos de precipitação- escoam ento utilizando recursos
disponíveis nos Sistem as de Inform ações Geográficas

SIG, e outros

produtos do sensoriam ento rem oto que já provaram se constituir
ferramentas eficientes para analisar a representação da variabilidade
espacial

e tem poral

dos fatores que interferem

na m odelagem

hidrológica, na qualidade da água, e na produção de sedimentos como é
o caso da cobertura vegetal (Kin et al., 2001).
Os SIG´ s facilitam o gerenciam ento de inform ações espaciais e
perm item a elaboração de diagnósticos e prognósticos, subsidiando a
tom ada de decisões. Quanto ao Sensoriam ento Rem oto, este é um a
form a eficaz de m onitoram ento am biental em escalas locais e globais
(Jacintho, 2003).
Portanto, a utilização de SIG´ s e de dados de Sensoriam ento
Rem oto vêm facilitar a elaboração de mapas tem áticos, tais com o os de
uso da terra e cobertura vegetal, proporcionando, assim , a possibilidade
de construir- se análises tem porais, um a vez que a fisionom ia das
paisagens está em constante transformação natural e/ ou antrópica. Este
recurso reveste- se ainda de maior aplicabilidade quando considera- se a
alta variabilidade sazonal e inter- anual dos aportes de precipitação
sobre o core semi- árido nordestino, e as respostas correspondentes dos
sistemas vegetacionais e das práticas agrícolas.
O m apeam ento do uso da terra e cobertura vegetal se faz
necessário tendo em vista a adequação do uso do solo, quantificação de
safras, análise da evolução da ocupação de um a determ inada área, e até

m esm o para estim ar quais áreas são prioritariam ente fornecedoras de
sedim entos, e, portanto, m ais susceptíveis à ação da erosão hídrica
após uma longa estação seca, por exemplo.
Os efeitos da fragm entação florestal têm sido avaliados através de
m edidas das características biofísicas, visando indicar a integridade da
cobertura vegetal sob os aspectos estrutural e funcional (Gascon et al.,
2001). No entanto, essas medidas dependem de um trabalho de campo
ex tenso e dispendioso e, além disso, abrangem geralm ente apenas um a
pequena área de estudo. O sensoriam ento rem oto possibilita trabalhos
de

investigação

e

m onitoram ento

em

áreas

mais

am plas,

com

periodicidade constante (Wilkie & Finn, 1996), perm itindo a seleção em
gabinete de áreas- pilotos para um a pesquisa de campo posterior
verticalizada, em bases mais coerentes com a dinâm ica dos processos
que se desejam estudar.
Ex istem m uitos índices de vegetação disponíveis a partir da
utilização

de

técnicas

de

sensoriam ento

remoto,

m as

o

m ais

frequentemente utilizado é o Índice de Vegetação de Diferença
Norm alizada (IVDN), que usa uma proporção entre as bandas do
vermelho e do infraverm elho próx im o do espectro eletrom agnético
(Rouse et al., 1974).
O objetivo deste estudo é determ inar o IVDN e a fração de
cobertura vegetal no município de Belém do São Francisco - PE, com fins
de gerar bases iniciais que perm itam quantificar o efeito das práticas de
uso do solo sobre a vegetação, levando em conta o grau de resiliência
da

vegetação

de

caatinga

aos

efeitos

das

estiagens

sazonais

prolongadas. Este tipo de estudo pode gerar bases empíricas que
perm itam dim ensionar os graus do im pacto antrópico sobre um recorte
espacial do core semi- árido nordestino ao longo de um determ inado
período de tem po, perm itindo estabelecer e definir tendências acerca
dos diversos níveis de degradação am biental instalados sobre a
paisagem.

2. MATERIAL E MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDO

O m unicípio de Belém de São Francisco possui um a área de 1.842
km2

e se localiza na mesorregião do São Francisco, na Microrregião de

Itaparica, Pernam buco. O clim a é semi- árido quente, e a tem peratura
m édia anual é de 26ºC. A precipitação pluviom étrica anual m édia é de
470 m m e os m eses m ais chuvosos são fevereiro e m arço. A área do
município está completamente inserida nas bacias hidrográficas dos rios
Terra Nova e Pajeú, tributários da m argem esquerda do rio São
Francisco. O padrão da drenagem é o dendrítico e os cursos d água, à
ex ceção do Rio São Francisco, têm regim e interm itente. O tipo de
vegetação predominante é caatinga hiperxerófila.

Material utilizado
Imagem de satélite

Foi utilizada um a im agem de satélite do Mapeador Tem ático
(Thematic Mapper, TM) do satélite Landsat 7. A imagem utilizada foi
obtida junto ao Instituto Nacional de Pesquisa Espacial

INPE/ São José

dos Cam pos e cedida pela Em brapa Sem i- Árido, e é com posta por sete
canais espectrais (Tabela 1). Foram utilizados os canais ou bandas 3 e 4
que correspondem à área do espectro eletrom agnético na qual a
vegetação possui melhor contraste. Na banda 3, a vegetação verde,
densa e sadia absorve m uita energia, tornando- se de cor escura,
perm itindo bom contraste entre as áreas ocupadas com vegetação. Essa
banda possibilita assim a definição de um bom contraste entre os

distintos tipos de cobertura vegetal (ex .: cam po, cerrado e floresta),
perm itindo tam bém a identificação de áreas agrícolas. Na banda 4, a
vegetação verde, densa e sadia reflete m uita energia, aparecendo com
um tom bem claro sobre as im agens. Além disso, nessa banda, os
corpos

de

água

absorvem

m uita

energia

tornando- se

escuros,

perm itindo o m apeam ento da rede de drenagem e delineamento dos
corpos d água. A banda 4 tam bém perm ite a identificação de áreas
agrícolas. O contraste entre as bandas 3 e 4 faz com que seja possível
delimitar e analisar o índice de vegetação.
A passagem do satelite Landsat 7 sobre o m unicípio de Belém do
São Francisco, a qual gerou a im agem utilizada neste trabalho, ocorreu
no dia 13 de m arço de 2002 (Dia Juliano, DJ = 73), na órbita 216 e pont o
66, verão do hemisfério sul (Figura 1).

Figura 1 Composição colorida da imagem Landsat 7 TM

Os radiôm etros a bordo de satélites m edem a radiância espectral
dos alvos e a arm azena sob a form a de níveis de cinza, ou intensidade
do pix el, ou ainda, núm ero digital (ND), cujos valores variam de 0 a 255
(8 bits), com o é o caso do Landsat 7 (Tabela 1). Para a visualização e
realização de operações m atem áticas intra e inter bandas, faz- se
necessário a utilização de softwares específicos.

Tabela 1: Parâmetros do sensor, irradiância (E) e espalhamento
Espalhamento + offset

Lmin

Lmax

E (watts/m2 *mm)

1

43

- 6,2

191,6

1969

2

34

- 6,4

196,5

1840

3

21

-5

234,4

1551

4

15

- 5,1

241,1

1044

5

27

-1

31,06

225,7

7

38

- 0,35

10,8

82,07

Ban
da

Calibração radiométrica
O procedim ento de calibração radiom étria é a conversão do
núm ero digital, ND, de cada pix el da im agem em radiância espectral
m onocrom ática. Neste processo, utilizou- se a seguinte relação, com o
apresentada por Markham & Baker (1987):

em que a e b são as radiâncias espectrais m ínim as e máx im as, (Tabela
1), ND é a intensidade do pix el (número digital que se pode assum ir
valor entre 0 a 255), assum indo- se que o pix el é isotrópico, e i = 1 ,
2,........7, correspondente à energia refletida por ele. Essa calibração é o
primeiro passo para a obtenção da reflectância espectral..

Reflectância espectral
A etapa seguinte ao calculo da excitância espectral de cada pix el e
canal, é o da determ inação da reflectância espectral de cada banda, ao
nível do sensor do satélite. Para tanto, faz- se necessário determ inar a
energia solar correspondente à cada banda espectral, que estaria
alcançando

um a

superfície

horizontal

no

topo

da

atm osfera.

Conhecendo- se a irradiância espectral no topo da atm osfera para cada
banda, efetiva- se o calculo da reflectância espectral, segundo a seguinte
equação:

em que rp ( i ) é a reflectância da banda i, Z é o ângulo zenital e os outros
termos já foram definidos.
IVDN

Após o cálculo da reflectância foi determinado o Índice de Vegetação
por Diferença Normalizada

IVDN, utilizando- se a seguinte formula:

IVDN =

rp 4

rp 3

rp 4

rp 3

em que rp 3 e rp 4 correspondem às refletâncias das bandas 3 e 4 do
Landsat 7- ETM.

Fração de cobertura vegetal
A fração de cobertura vegetal segundo GUTMAN & IGNATOV
(1998) pode ser calculada da seguinte forma:
FR

( IVDN

IVDN MIN ) /( IVDN MAX

IVDN MIN )

em que o IVDN MIN é o valor m ínim o do índice de vegetação para a área
em estudo, IVDN MAX é o valor m áx im o do Índice da série utilizada e o
IVDN é o valor médio do índice de vegetação em cada ponto de grade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 2 m ostra a reflectância espectral na banda 3 do espectro
eletrom agnético do Landsat 7. Nessa banda a vegetação verde, densa e
sadia é representada pela com cinza escuro/ preto, as áreas m ais claras
indicam a ocorrência de por vegetação aberta ou esparsa e as cores
brancas são as áreas naturais com solo ex posto ou áreas antropizadas
com solo nú.

Figura 2

Comportamento espectral da banda 3

A Figura 3 m ostra a reflectância espectral da banda 4. Nessa
banda os corpos de água apresentam grande absorção da radiação
eletrom agnética representada pela cor preta na im agem . Nota- se que a
refletância desses corpos hídricos se dá praticamente em torno de zero,

m ostrando assim condições de água lim pa, sem m aterial sedim entar em
suspensão.
A vegetação verde e sadia é representada pela cor cinza claro.
Nessa banda a vegetação verde, densa e sadia possui alta reflectância. A
cor cinza m édio é representada pela vegetação aberta, de m enor porte
ou esparsa.

Figura 3

Comportamento espectral da banda 4

A Figura 4 m ostra o índice de vegetação da diferença normalizada
IVDN. Nota- se que as áreas verdes escuras coincidem ex atam ente com
aquelas com vegetação densa, verde e sadia. Nessas áreas pode- se
encontrar índices de vegetação entre 0,37 e 0,69, ou seja, valores que

ex pressam um alto índice de vegetação. Em geral, a cor verde claro é
predominante. Nessas áreas encontra- se um índice de vegetação entre
0,12 a 0,25. A cor am arela apresenta as áreas antropizadas de solo nu,
ou naturais com solo exposto, com índice de vegetação menor que 0,12.

Figura 4 IVDN

A Figura 5 m ostra a fração de cobertura vegetal. As áreas
apresentadas acim a com vegetação verde, densa e sadia apresentam
cobertura vegetal acim a de 60%. As áreas com vegetação aberta, de
m enor porte ou esparsa apresentam cobertura vegetal entre 20 e 35%
enquanto as áreas antropizadas ou naturalmente com ex posição de
solo/ afloram entos de rocha, apresentam cobertura vegetal abaix o de
19%. Em m édia, a cobertura vegetal do m unicípio de Belém do São
Francisco é de 33% e o valor que m ais se repete, ou seja, a m oda é de
29%.

Esse

baix o

percentual

de

cobertura

vegetal

incide

significativam ente sobre vários processos de superfície terrestre tais

com o: erosão dos solos e assoream ento dos cursos de água, dim inuição
das tax as de infiltração de água no solo, aceleração do flux o superficial
hortoniano,

e

a

conseqüentem ente

dim inuição

do

tem po

de

perm anência das águas nos rios interm itentes, ex acerbação da erosão
laminar, dentre outros.

Figura 5 - Fração de Cobertura vegetal

Com o foi observado acima, a fração de cobertura vegetal em
Belém do São Francisco (Figura 5) foi em m édia 33% enquanto a m oda
foi de 29%. Em torno de 51% da área do m unicípio apresentaram
cobertura vegetal entre 19 e 36% e em torno de 4% apresentaram
cobertura vegetal abaix o de 13%. Em torno 22% da área do m unicipio
apresentaram cobertura vegetal acim a de 50%. Em torno de 8% da área
do m unicípio apresentaram alta cobertura vegetal, com um valor de
fração de cobertura vegetal de 83%. Este percentual está m uito acim a da
m édia encontrada para o m unicípio e provavelm ente se deve a m aior
um idade das áreas m ais altas, sobre os maciços residuais, ao norte do
m unicípio onde foram observados tais valores. As áreas antropizadas ou
de solo ex posto representam no m unicípio em torno de 4% de sua área
total.
A partir da análise dos dados acim a ex postos sugere- se que a
ex ploração dos recursos naturais/ recursos hídricos do m unicípio de
Belém do São Francisco seja realizada com cautela um a vez que as
características físicas do m unicípio sugerem uma baix a resiliência da
cobertura vegetal e

portanto um m enor tem po de retardo entre a

ocorrência das precipitações e o deflúvio dos canais.

4. CONCLUSÃO
Em m édia o IVDN do m unicípio de Belém do São Francisco foi de
33%, caracterizando um a baix a cobertura vegetal. Entretanto, valores
ex trem os podem ser encontrados: as áreas antropizadas ou de solo
ex posto apresentam apenas 13% de cobertura, enquanto e os serrotes e
m aciços residuais situados a um a m aior altitude ex ibem um ex cesso de
até 83% de cobertura.
Com o as áreas possivelm ente subm etidas diretam ente à ação
antrópica representam apenas 4% da área estudada, o m unícipio parece
apresentar um a alta sensitividade ambiental natural, demonstrada pela
baixa cobertura vegetal nativa predominante na maior parte da região.
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CLUSTER DE SERVIÇOS: CONTRIBUIÇÕES CONCEITUAIS A PARTIR DE EVIDÊNCIAS
DO PÓLO MÉDICO DO RECIFE
Ana Cristina Fernandes
João Policarpo R. Lima

1. Introdução

O debate acerca do conceito de cluster no Brasil, assim com o no
plano internacional, tem suscitado o interesse de estudiosos e gestores
de políticas públicas, desde que a prosperidade de aglom erações
setoriais de pequenas e m édias em presas em plena crise fordista no
início dos anos 1980 m otivou revisitações às contribuições de Alfred
Marshall sobre os distritos industriais. Im pulsionada pelos conhecidos
trabalhos de Porter (1990, 1998) sobre com petitividade de firm as e
regiões, e pelo reconhecim ento por parte do mainstream do papel dos
rendimentos crescentes para a dinâmica econômica nas chamadas novas
teorias de crescim ento e com ércio internacional (Krugm an, 1991), a
im portância da localização e a noção de cluster têm - se difundido tant o
no cam po acadêm ico, quanto no de form ulação de política industrial em
países de variadas form ações econôm icas.

Sob a denom inação de

arranjos produtivos locais, os agrupam entos de pequenas e médias
em presas vêm alcançando grande ressonância no Brasil, com o atestam
ex tensa produção acadêm ica (Cassiolato e Lastres, org., 2001, entre
outros) e fomento governamental (via Sebrae, especialmente).
A idéia subjacente ao conceito é a de que ex iste um a correlação
entre porte e flex ibilidade de adaptação às ex igências da evolução
constante da acum ulação capitalista, e de que esta flex ibilidade decorre
em parte da divisão de trabalho alcançada em agrupam entos territoriais
de em presas de um a mesm a cadeia de valor.

Daí a referência

predominante a aglom erações de pequenas e médias em presas. Tratase, em sum a, da noção de ex ternalidades derivadas de locações
industriais especializadas proposta por Marshall ainda no século XIX:

especialização setorial e divisão de trabalho intensificam eficiência e
competitividade da firma, induzindo à concentração espacial.
Em m eio à crise de acum ulação, nos anos 1980, são flex ibilidade e
concentração geográfica de firmas de pequeno e médio portes operando
em setores especializados que vão cham ar a atenção de pesquisadores
de distintas tradições para os distritos industriais da cham ada Terceira
Itália, da região industrial do sul da Alem anha e da França, e para os
agrupam entos de alta tecnologia do Sun Belt norte- am ericano (Piore e
Sabel, 1984, Scott, 1988, Aydalot, 1988, Becattini, 1991, Hum phrey e
Schm itz, 2002, Cooke e Morgan, 1998, Asheim , 1996, Maillat, 1996).
Por outros cam inhos, tam bém se aprox im am da dim ensão espacial da
com petitividade industrial estudiosos da econom ia da inovação de
inspiração evolucionista, especialm ente a partir do conceito de sistem a
nacional de inovação (Lundvall, 1992, Dosi, 1994, Freeman, 1995). A
partir daí, a literatura em torno da noção de cluster tem se adensado
consideravelm ente, ocupando espaço relevante inclusive nas novas
teorias de desenvolvimento.
No entanto, esta literatura tem derivado de observações em píricas
concentradas no agrupamento de firm as do setor secundário. Em bora
m encionado por Porter (1998) com o possível de ocorrer em qualquer
segm ento de atividade econôm ica, o cluster de serviços não tem
recebido atenção tanto quanto seus congêneres industriais.

Não

surpreende tal com portam ento, todavia, ao se considerar a grande
diversidade de segm entos e respectivos m ercados e estratégias
competitivas e locacionais compreendidos no genérico setor de serviços,
o

que introduz

dificuldades adicionais em

term os de possíveis

generalizações ou indicações de políticas públicas.

Com preender a

influência de clusters sobre a concorrência em m ercados do setor de
serviços constitui assim tarefa espinhosa que, no entanto, com eça
inevitavelm ente

com

a

recuperação

da

literatura

focada

nos

agrupamentos industriais.
Reconhecendo

as

dificuldades

analíticas

associadas

à

grande

diversidade de segm entos inerente ao terciário, o presente artigo
pretende contribuir para este esforço a partir do confronto da definição
de cluster a um dado agrupamento localizado de empresas do segmento
de prestação de serviços de atenção à saúde, o cham ado Pólo Médico do

Recife (PMR). Com o sentido de verificar a sustentação dos elem entos
conceituais que dão suporte à noção de cluster para o setor secundário,
procurarem os prim eiram ente aprofundar a com preensão da noção de
cluster de serviços, em geral. Em seguida, em vista da diversidade de
situações internas ao setor de serviços, focarem os o segm ento de
serviços de saúde para destacar suas especificidades.

Finalm ente,

considerarem os as particularidades de um cluster de serviços de saúde
localizado em país de desenvolvimento retardatário.
Para tentar discutir estas questões, selecionam os referências de
diferentes cam pos teóricos

as literaturas sobre distritos industriais,

econom ias de aglom eração e custos de transação e a cham ada teoria
evolucionista
secundário

de

inovação,

todas

igualm ente

focadas

no

setor

analisadas em contraposição às especificidades do setor de

serviços de atenção à saúde, objeto em pírico de nossa análise. A estas,
contrapom os a literatura sobre rede urbana para com preender as
especificidades do terciário mencionadas acim a. Baseado em resultados
de pesquisa que estudou um conjunto de segm entos do setor de
atenção privada à saúde no Recife44, o presente artigo está estruturado
da seguinte form a: na seção 2, retom am os aspectos conceituais gerais
em torno da noção de cluster, a seção 3 é dedicada a um a reflex ão
sobre as condições para concentração espacial de firm as industriais,
apontando suas lim itações ou adequações ao setor de serviços; em
seguida, na seção 4, são feitas observações sobre clusters de saúde e
suas especificidades; na seção 5 apresentam os um breve histórico e
caracterização do Pólo Médico do Recife, a partir dos quais avaliam os a
pertinência do arcabouço analítico esboçado nas seções anteriores.
Finalm ente, a últim a seção apresenta as considerações finais do
trabalho, destacando as particularidades dos diversos segm entos de
serviços e as determ inações da form ação sócio- econôm ica sobre o
fenômeno da clusterização .
2. aspectos conceituais sobre aglomeração de atividades econômicas
Em que pese sua disseminada aceitação, não existe uma definição de cluster
de aceitação geral. Ao contrário, o termo é usado indiscriminadamente para
uma variedade considerável de arranjos de firmas ou negócios, que incluem
44

Ver, Lima (Coord.) et al., 2004.

desde o mais antigo conceito de distrito industrial, até terminologias mais
recentes como arranjo produtivo local, milieu inovateur, sistema industrial
localizado, sistema local de produção, tecido industrial local, ecossistema
localizado etc.. Se de um lado tamanha diversidade de termos denota a própria
fragilidade do conceito e a enorme dificuldade de exprimir diversidade
igualmente expressiva de situações sob uma única concepção, por outro lado
revela o crescente interesse de estudiosos pela análise de novas formas de
industrialização localizada, abrindo oportunidades para se redescobrir e
atualizar o trabalho de Alfred Marshall, como argumenta Maillat (1999).
Podemos dizer que no seu sentido mais sumário cluster denota
simplesmente a concentração espacial de atividades econômicas setorialmente
especializadas que realizam intenso comércio entre si, sentido este que apesar
de demasiadamente difuso, expressa a importância da dimensão espacial para o
desenvolvimento

econômico:

clusters

adquirem

relevância

porque

desencadeiam efeitos externos e interação entre diferentes agentes localizados
próximos uns aos outros.

Além disso, este padrão específico de produção

associada ao território é reconhecido como sendo formado preponderantemente
por pequenas e médias empresas.

No entanto, são características mais

expressivas que têm atraído a atenção de estudiosos e governantes para o
fenômeno da aglomeração produtiva: oportunidades para eficiência coletiva
decorrentes de economias externas positivas, baixos custos de transação e ação
conjunta e coordenada, como destaca Schmitz (1995).
Sob esta perspectiva, não poderia ser considerada como cluster uma simples
concentração de agentes econômicos independentes ou aglomerações de
coincidência, formadas ao acaso, como aquelas simplesmente atraídas pela
gravidade metropolitana. É preciso bem mais que isso, e esse mais refere- se à
intensidade das relações inter- firmas que se realizam no interior da
aglomeração, externas à firma, portanto. Esta idéia de interconectividade entre
as partes componentes de um cluster é recorrente na literatura, assim como a
evidência que estas partes não incluem apenas as firmas, mas também variadas
instituições que lhes dão suporte.
A importância atribuída à interconectividade e à pluralidade de organizações
e instituições para bem circunscrever a noção de cluster são aspectos central na
literatura45, presentes em diferentes definições que vêm contribuindo para a
45

Em On Com petit ion (1998), onde encontra- se

a conceituação transcrit a, Port er

registra contribuições de ex t ensa e variada lit eratura que havia sido desenvolvida ao
longo dos anos 1990, cont ribuições estas responsáveis pela evolução do conceito para

evolução do conceito, embora partindo de diferentes motivações teóricas. Seja
por focarem a competitividade das firmas e regiões (como destacam as novas
teorias de crescimento e a chamada nova geografia econômica), seja por
orientarem- se pela importância da inovação para o desenvolvimento (como
defendem as formulações de matriz evolucionista), seja pela dimensão
institucional mais recentemente introduzida na teoria econômica (sustentada
pelo chamado novo institucionalismo), a ênfase no caráter sistêmico e no papel
crucial da troca de informações entre as partes que compõem o sistema são
fatores hoje obrigatórios para o entendimento do fenômeno46.
A literatura é obviamente extensa e variada 47, mas inegavelmente, podemos
afirmar que o conceito evoluiu de forma substancial ao contemplar fatores
sistêmicos. No entanto, a compreensão da importância destes últimos envolve
considerações acerca das razões que levam as firmas a se aglomerar, como
demonstra a concepção de Steinle e Schiele (2002: 850- 51). Para estes autores,
clustering ocorre por diversas razões: porque um sistema de criação de valor se
impõe desde o início do ciclo de vida de uma indústria; a taxa de mortalidade
das firmas localizadas em um cluster são menores do que na firma isolada; a
proximidade tende a promover negócios interrelacionados, que por sua vez,
favorecem especialização e a formação de redes, que, finalmente, são
importantes instrumentos de troca de informações necessárias para a elevação
da eficiência objetivada pelas firmas.

Conjunção entre especialização e

eficiência, baixos custos de transação e diversidade, estimula necessariamente
divisão de trabalho, que constitui o manancial para a emergência do fenômeno.
No entanto, como argumentam Steinle e Schiele, algumas indústrias não se
aglomeram, o que leva a supor que existam condições de natureza do mercado
e do processo produtivo de cada setor de atividade que favorecem ou

incorporar especialm ente os aspectos sistêm icos e a dim ensão da inovação para a
competitividade das firmas e das aglomerações especializadas.
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Sínt ese proveit osa é sugerida por Suzigan et alii (2003: 40- 41), ao definirem

clusters com o sist em as locais de produção, isto é,

aglom erados de agentes

econômicos, políticos e sociais, localizados em um m esm o territ ório, que apresentam
vínculos consistent es de articulação, interação, cooperação e aprendizagem . Incluem
não apenas em presas

produt oras de bens e serviços finais, fornecedoras de insum os

e equipam entos, prestadoras de serviços, com ercializadoras, client es et c. e suas
variadas formas de represent ação e associação

m as t am bém outras instituições

públicas e privadas voltadas à formação e treinamento de recursos humanos, pesquisa,
desenvolvimento, engenharia, prom oção e financiam ent o .
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bloqueiam a aglomeração e a associação de agentes econômicos em ambiente
fortemente determinado pela concorrência própria das economias de mercado,
conforme mostra a seção a seguir.
3. condições para a aglomeração
É reconhecida a tendência das atividades econômicas se agruparem
territorialmente em alguns países, regiões ou localidades, ao invés de se
distribuírem eqüitativamente ao redor do globo, mas também é notório que
nem todas elas se agrupam. Sendo assim, compreender o fenômeno do
agrupamento ou aglomeração de atividades econômicas significa identificar as
vantagens de uma firma estar localizada próxima de outras, ou seja, as
vantagens da proximidade como fator central para sua competitividade. Desde
Marshall (1890), tais vantagens estão relacionadas, como já observamos, à
redução de custos de transação decorrentes da intensificação da divisão de
trabalho e do progresso técnico, mais facilmente promovida pela circulação de
fatores e informação a curtas distâncias (fácil substituição de fatores, mão- deobra especializada, aperfeiçoamento contínuo dos métodos de trabalho e
equipamentos, surgimento de indústrias subsidiárias , entre outros aspectos).
Detalhando a idéia, Steinle e Schiele (2002) defendem que a vantagem
fundamental para a firma se estabelecer numa aglomeração reside na
possibilidade de reunir, em um mesmo local, fragmentação estrutural na escala
e competência adequadas.

Desta forma, a firma minimiza seus custos de

transação porque, de um lado, o retorno satisfatório proveniente da troca
intensiva de informações entre membros inibe o comportamento oportunístico
e, de outro lado, ali encontra os parceiros necessários para transformar idéias
em negócios e em inovações. Assim, as vantagens da proximidade não se
restringem a custos de transporte e de substituição de fatores, mas contemplam
também troca intensiva de conhecimento numa atmosfera que denominam do
tipo clube : os membros têm ciência de sua participação num sistema, aderem
a um conjunto de normas comuns, convenções que respeitam em troca de sua
participação, sob pena de serem expulsos se assim não procederem, o que lhes
subtrairá as informações acessíveis apenas aos membros do clube . A idéia
aqui é de que não é qualquer setor de atividade que se aglomera em uma
região, mas quando isso ocorre, estar fora da aglomeração leva a um custo de
periferia incorrido pelas firmas que ficam de fora dela.

No entanto, mesmo em países ou regiões mais desenvolvidos, não se
observam agrupamentos de firmas e instituições especializadas indistintamente
em todos os setores de atividade. Condições adicionais têm de estar presentes
para um cluster se constituir e desenvolver, as quais, como advertem os autores,
podem ser divididas em duas categorias: condições necessárias e condições
suficientes.
Condições necessárias e suficientes
As condições necessárias são assim denominadas porque referem- se ao
elemento original para a existência do cluster, a divisão de trabalho. São duas
as condições necessárias, sendo a primeira delas a divisibilidade de processo.
Para Steinle e Schiele, é a divisibilidade técnica que permite especializações e,
portanto, fragmentação do processo produtivo. De outro lado, a divisibilidade
para ser usufruída requer a presença de massa crítica em termos de volume de
negócios e de firmas de modo a viabilizar o processo de fragmentação, ou seja,
devem existir agentes operando em cada elo da cadeia de valor para propiciar
competição saudável e aprendizagem mútua.
A segunda condição necessária, na percepção dos autores, é a
transportabilidade de produto.

Para eles, se um produto não pode ser

transportado, a localização de seus fornecedores é determinada pela localização
de seus consumidores, o que introduz limitações à dinâmica concorrencial. Se o
cluster para ser competitivo deve se submeter à concorrência, não pode se
fechar num sistema autárquico, ao contrário, o produto em que se especializa o
cluster tem que ser transportável, de modo a impelir constante qualificação do
produto para enfrentar a concorrência com produtores de outras regiões e
países48.
Os autores advertem ainda que as duas condições necessárias devem estar
sempre presentes: um cluster pode ser esperado mesmo no caso de indústrias
menos inovativas, desde que nelas seja possível divisibilidade técnica de
processo e que estejam abertas à concorrência externa. Se seu produto ou
serviço não pode ser transportado, seu mercado tende a ser autárquico ou
estável, o que reduz a importância das economias de aglomeração que as firmas
buscam ao se agrupar.
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Trata- se, pois, de uma condição que reduziria as

A abertura para o ex terior é m encionada por vários autores com o font e valiosa de

constante esforço

inovativo, crucial

para im pulsionar

o

progresso

técnico, a

com petitividade e a evolução dos clusters. Em alguns segm entos de serviço, esta é
um a condição ausent e ou limit ada, que será abordada na análise específica do set or
mais à frente.

chances de uma aglomeração se desenvolver na sua ausência, restando à
proximidade a função de apenas reduzir custos tradicionais de transação, mera
proximidade geográfica estática. Voltaremos a ela mais adiante.
As condições suficientes, em

número

de quatro, dizem

respeito

simultaneamente a cada firma individualmente e ao conjunto da aglomeração.
São elas: (i) cadeia longa de valor; (ii) diversidade e complementaridade de
competências; (iii) adaptação flexível à volatilidade do mercado; e (iv) inovação
em rede. As duas primeiras condições estão intimamente relacionadas à divisão
de trabalho. A existência de cadeia de valor longa obviamente abre maiores
oportunidades para especialização e, por conseqüência, criação de novos
negócios, base para a ampliação da divisão de trabalho. Como sabemos, a
extensão da cadeia de valor é determinada tecnicamente, isto é, determinada
pela natureza do processo produtivo específico a setor. No entanto, alertam os
autores, existem diferentes quantidades ótimas de produto por atividade e
diferentes lucratividades entre os segmentos, e este ótimo está associado ao
fato de que em alguns casos é mais econômico adquirir capacidade adicional
externamente que vender os próprios excedentes no mercado. Sendo assim, ao
menos em parte, a internalização da cadeia de valor na aglomeração está
condicionada à sua organização, ou seja, às estruturas formais e não- formais de
coordenação dos diversos agentes especializados e complementares que
compõem a aglomeração, não apenas depois, mas também antes de as firmas
suprirem ou obterem seus componentes (tailor- made supplies). Coordenação
desempenha papel relevante no desempenho do cluster, à qual retornaremos
nas próximas seções.
A segunda condição suficiente, diversidade de competências, também
relacionada à divisão de trabalho, é suscitada pelo entendimento de que quanto
mais distintas as competências em uma cadeia de valor longa, mais desafiante
se torna para uma única firma dominá- las todas, novamente, abrindo
oportunidades

para novos

negócios

e

especialização.

Sendo

essas

competências complementares, embora distintas, isso significa que as
interações entre elas tendem a se tornar freqüentes e a envolver informações e
recursos importantes, favorecendo o desenvolvimento de confiança entre os
agentes envolvidos. Afinal, com o aumento da distância, aumentam na mesma
proporção os custos e as distorções de transação (aí incluídos os custos de
transporte) para a manutenção de interações densas e freqüentes, como sugere
Granovetter (1973), acompanhando a linha de raciocínio das conhecidas teorias
locacionais de tradição weberiana. Não é difícil verificar que a cadeia longa

favorece o agrupamento, mas junto com ela introduz- se o problema de
coordenar as diversas partes da cadeia, cada uma especializada em
competências distintas e com interesses diversos.
A terceira condição, adaptação flexível à volatilidade do mercado, reflete
uma das motivações que impulsionam pequenas e médias empresas a se
aglomerar, e possivelmente, a elevada ocorrência de clusters formados por
empresas destes portes.

A importância da localização espacial aumenta à

medida que diminui o controle dos produtores sobre mudanças no mercado de
seus produtos e sobre o tempo de atendimento da demanda, estimulando
assim a constituição de uma rede de transmissão de informação entre os
agentes econômicos e institucionais territorialmente próximos entre si e,
portanto, um sistema multi- organizacional. Este último pode adaptar- se a tais
mudanças mais rapidamente e a custos mais baixos, já que volatilidade e
dinamismo tendem a se acentuar com a aglomeração, em função da facilidade
de circulação e acesso a informações estratégicas que a aglomeração propicia
aos seus membros, sendo essas informações cruciais para a competitividade da
firma e para sua sobrevivência no mercado.
No que se refere à derradeira condição, a inovação em rede como motor
para a aglomeração, Steinle e Schiele (2002) percorrem caminho já sugerido há
bastante tempo por Jacobs (1970)49. Não obstante esta interpretação pioneira, a
relação entre inovação e localização não vai ser objeto de observação mais
atenta na literatura sobre cluster senão bem mais recentemente, com as
contribuições do enfoque dos milieux innovateurs e da economia evolucionista
da inovação, que contribuíram significativamente para a compreensão do que
seja e como pode evoluir um cluster, como já foi destacado. A partir destas
contribuições, os fundamentos da competitividade e evolução em direção a
patamares mais dinâmicos passam a ser relacionados em grande medida à sua
capacidade inovativa. Por esta razão, a relação proximidade- inovação assume
atualmente papel central nas explicações sobre o desempenho de tais
49

Jacobs argum enta que a inovação decorre da concentração de agentes, num dado

território.

Prox imidade estim ula int eração, criat ividade e inventividade que se

m at erializam em novas atividades econôm icas: t rabalho novo é adicionado a trabalho
preex istente, num movim ento de contínua evolução. Já no final da década de 1960, a
autora observa a então em ergente Rot a 128 para destacar o papel da pequena
empresa (t rabalho novo) no desenvolvim ento da inovação, m esm o aparent em ent e não
interessada em qualquer idéia de dist rito industrial, cluster ou especialização setorial.
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sua fonte mais relevante de crescimento.

agrupamentos, de modo que consideramos oportuno abordá- la de forma
destacada, reconhecendo- a

ao lado de mecanismos de cooperação e

coordenação como condição essencial para evolução da aglomeração.
Condições para a evolução da aglomeração
Inovação
Além da importância de economias pecuniárias de aglomeração para a
constituição e desenvolvimento de um cluster, é inegável a importância do
progresso técnico. No entanto, até recentemente, foi a defesa da eficiência e da
diversidade que prevaleceu no entendimento do fenômeno, ressaltando- se, por
conseqüência, as externalidades pecuniárias que estimularam tantos autores
(dos clássicos a Krugman (1991), passando pelos californianos Scott e Storper
(1986)) a valorizar as economias de aglomeração como fator explicativo para o
desempenho das firmas localizadas em aglomerações.
Em que pese sua relevância, o lado da circulação da informação e da
capacidade de aprendizagem como condição para agrupamento vem atraindo a
atenção de analistas só mais recentemente, a partir da análise da dimensão
sistêmica e territorial do processo de inovação e do entendimento deste como
função endógena do desenvolvimento econômico, especialmente com as
contribuições pioneiras dos evolucionistas (Freeman, 1986, Dosi, 1988,
Lundvall, 1992, Nelson, 1996) e dos teóricos do milieu innovateur (Aydalot,
1988, Maillat, 1999)50.

Inspirados nas interpretações schumpeterianas de

desenvolvimento econômico, estas análises concebem a inovação como fator
intrínseco à concorrência inter- capitalista e, portanto, responsável pelo
constante desequilíbrio que impulsiona os agentes econômicos. Ao mesmo
tempo, reconhecem que a inovação é um processo coletivo e cumulativo,
porque decorre da interação

entre diferentes agentes com

distintas

competências que combinam habilidades para melhorar produtos ou processos
existentes ou criar novos visando à competitividade das firmas.
Sendo processo coletivo e cumulativo, a inovação guarda nexos estreitos
com a concentração espacial: tem como elementos centrais o aprendizado e a
interação

entre diferentes e numerosos agentes,

que se beneficiam

inegavelmente da proximidade geográfica, já que requer não apenas troca
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evolucionistas e dos m eios inovadores, no contex to de um a revisão da literat ura sobre
a importância da localidade para a inovação tecnológica, ver Miglino (2002).

constante e direta de conhecimento entre agentes distintos e complementares,
como também é função de códigos, práticas, valores, sanções sociais, relações
de confiança entre sujeitos que premiam a geração e difusão de novos
conhecimentos práticos e conceituais. Mais que isso, como argumenta Storper
(1997), apesar do progresso das tecnologias de informação e comunicação, a
proximidade continua sendo crucial para as dimensões comunicativas,
interpretativas, reflexivas e de coordenação das transações. Tais dimensões dão
conteúdo às interdependências não comercializáveis promovidas por interações
face a face entre os agentes, seus sistemas cognitivos e seu aprendizado
conjunto. São elementos intangíveis, mas também apropriáveis, específicos e
localizados que operam para facilitar ou inibir o processo de inovação,
complementam Freeman & Soete (1997).
Se é assim, independentemente se a inovação for radical ou incremental, ou
se a atividade estiver em formação ou for de tecnologia madura, é imperativo
correlacionar inovação e aglomeração: a probabilidade de ocorrência de um
cluster seria maior no caso de indústrias inovativas em que tais dimensões e
interdependências entre múltiplos atores com distintas competências são
fatores essenciais de competitividade.

Clusters mais abertos à concorrência

externa e mais flexíveis a mudanças nos seus mercados tendem a contar com a
inovação como fator central de competitividade e, conseqüentemente, estar em
constante evolução. Sabendo que tais aspectos imateriais ou culturais de que
depende a inovação são lugar- específicos, não custa deduzir que a produção e
difusão

de conhecimento

têm

caráter

territorialmente localizado.

A

aglomeração oferece as bases materiais de proximidade e diversidade, bem
como os aspectos relacionais intangíveis de que a inovação se nutre e por meio
dos quais informação e conhecimento fluem, culturas empresariais e posturas
em relação ao trabalho e à produção são difundidas51.

51

Bell e Pavit t (1993) argum ent am que a construção dest as relações e valores é fator

decisivo de desenvolvim ent o. Tais autores apont am esforços do governo sul- coreano
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com põem

referências culturais, códigos e valores que são t ransm itidos pela

convivência, com part ilhados por um grupo particular, especialm ent e por meio de
relações face a face.

Cooperação e coordenação
Ao colocar ênfase em fatores como aprendizado, conhecimento e inovação,
as interpretações mais recentes, especialmente aquelas filiadas à teoria
evolucionista, aproximam- se simultaneamente da expressão espacial e desigual
do desenvolvimento capitalista (Morgan, 2003).

A distribuição desigual do

acesso ou apropriação de tais fatores ajuda a compreender tanto a dinâmica que
preside as aglomerações especializadas de firmas, como as grandes variações
que elas apresentam entre si.

Sabemos que o desenvolvimento de novos

produtos e processos exige a interação entre variados conhecimentos sendo
esta uma das características da atual fase do desenvolvimento capitalista. Esta
complexidade de conhecimentos impulsiona as atividades inovativas a se
processar em rede, por envolver a combinação de diferentes competências num
ambiente multi- organizacional: instituições governamentais e associativas,
organizações e atividades complementares, além das firmas. Efeito espacial da
importância das externalidades derivadas deste sistema é a elevação do custo
relativo de relocalização da firma e, portanto, das vantagens de permanência na
aglomeração, à medida que as interações entre as firmas vão se tornando mais
complexas, reduzindo em contrapartida as vantagens de localização em outras
aglomerações em que estas estejam ausentes.
Como esta cooperação não está assegurada pela simples proximidade
geográfica, sua ausência é um dos fatores para as variações regionais
observadas, sendo portanto de fundamental importância a coordenação dos
agentes do cluster para a construção das externalidades necessárias.
Cooperação entre agentes econômicos, vale ressaltar, é fenômeno sujeito aos
imperativos da concorrência, apenas minimizada quando divisão de trabalho e
divisibilidade técnica de processo e, portanto, complementaridade estão
presentes. Ainda assim, a cooperação pode encontrar dificuldades para ocorrer,
como é o caso de aglomerações onde prevalecem grandes assimetrias de poder
entre os agentes, e daquelas localizadas em economias retardatárias, ou
especializadas em setores tradicionais ou de tecnologia madura ou intensiva em
mão de obra. Estas aglomerações tendem a se concentrar em mercados em que
o preço, ao invés da inovação, é o fator crucial de concorrência. Tendem a ali
prevalecer opções por estratégias tecnológicas baseadas em importação de
tecnologia, associadas a comportamentos oportunísticos e baixos padrões
educacionais e de renda52. Estruturas econômicas de regiões ou nações menos
52

As soluções tendem a ser im portadas porque est e am bient e não incentiva o

desenvolvim ento de m odelos e procedim ent os próprios necessários para a solução de

desenvolvidas concentradas em atividades tradicionais desestimulam, deste
modo, a ocorrência de aglomerações inovativas por produzirem entraves ao
processo de inovação, mesmo em aglomerações onde se encontram presentes
as mencionadas condições de divisibilidade de processo, diversidade de
competências e cadeia longa de valor. Por esta razão, não apenas muito mais
freqüentes que as aglomerações inovativas, as aglomerações motivadas por
custos estáticos de transação são mais freqüentes nestes países e regiões
retardatários ou especializados em setores menos dinâmicos.
Da mesma forma, a coordenação não acontece de maneira natural no
curso de formação de uma aglomeração. Ao contrário, alguns clusters jamais
conseguem atingir o grau de dinamismo promovido por esta equação virtuosa
formada por divisão de trabalho, especialização, eficiência e inovação pelo fato
de não disporem de mecanismos de coordenação minimamente eficazes. E
quanto maior a cadeia de valor, maior a importância destes mecanismos, que
sem recursos institucionais e culturais favoráveis, não se constituem. Como
argumentam Schmitz e Nadvi (1999), a transição de uma aglomeração baseada
em custos de transação tradicionais para outra baseada em inovação não
apenas não é processo trivial, como está condicionado por determinantes de
ordem estrutural de difícil superação, relativos às características de mercado e
de formação sócio- econômica. A eficiência coletiva necessária para o cluster
evoluir e crescer, defendem os autores, só ocorre na presença, de um lado, de
redes comerciais com o mercado externo, que introduzam grandes desafios e
impulsionem a inovação (a abertura para o exterior, mencionada anteriormente),
e de outro lado, de confiança e sanções efetivas, que coíbam o comportamento
oportunístico e favoreçam a troca e a cooperação53.
A forte correlação que Schmitz e Nadvi identificam entre cooperação e
elevação do desempenho das firmas em clusters localizados em nações menos
desenvolvidas os leva a defender que nestes clusters atenção deve ser dirigida
para promover ações conjuntas, intensificação de troca de informação e
experiências entre as firmas de modo a construir redes de cooperação, sabendo
que esta

a cooperação

membros da aglomeração.

é seletiva, ou seja, não envolve a totalidade dos
Isso significa que, além das condições para

problemas tecnológicos e, conseqüent em ent e,

a const rução

de habilidades e

competências que impulsionam o progresso técnico, como argumenta Dosi (1988).
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Para os autores,

where sanctions and trust are missing, a production syst em

requiring deepening specialization and int erdependent firm s is unlikely to develop
(Schmitz e Nadvi, 1999: 1506).

agrupamento assinaladas anteriormente, a evolução do cluster envolve
especialmente recursos organizacionais, exógenos à firma, isto é, mecanismos
de cooperação e coordenação.

Sendo assim, se a evolução do cluster não

prescinde de mecanismos de coordenação, mesmo em casos onde a
cooperação e a inovação ocorrem espontaneamente, ainda mais necessários são
eles em casos onde estes recursos são escassos. Diante disso, merece destaque
o papel de catalisador e mediador que o poder público pode desempenhar
nestas situações, no sentido de reduzir as assimetrias e facilitar a cooperação,
auxiliar na identificação e superação de fragilidades e promover ações conjuntas
no cluster, quando estas não se manifestam espontaneamente.
Em síntese, são de duas naturezas, embora complementares, as condições
que operam no sentido de impulsionar a emergência e evolução de
agrupamentos geográficos de firmas: divisibilidade de processo (com massa
crítica em volume suficiente para assegurar complementaridade e diversidade),
de um lado, e inovação, e mecanismos de cooperação e coordenação, de outro.
Sendo as primeiras, condições determinantes para o agrupamento das firmas,
tenderão a se agrupar aquelas atividades cujas estratégias competitivas
são específicas a cada segmento de mercado

que

sejam mais sensíveis às

condições mencionadas. A evolução do agrupamento, no entanto, vai estar
condicionada às capacidades inovativas, cooperativas e de coordenação nele
presentes.

4. aglom eração de serviços de atenção à saúde: algum as anotações
específicas

A análise das condições para a emergência e evolução de aglomeração de
atividades econômicas deixa ver que a noção de cluster é perfeitamente
aplicável ao setor de serviços, em que pese a menção mais freqüente às
atividades terciárias como auxiliares à dinâmica industrial, esta sim, núcleo duro
ou fonte de geração e crescimento da aglomeração na maior parte dos estudos
sobre o fenômeno54. Assim como no caso da indústria, o que pauta o estudo

54

Porter (1998) m enciona alguns clusters especializados em segmentos do setor de

serviços (finanças, inform át ica e t urismo), em bora est es sejam franca m inoria no total
dos clusters destacados naquele trabalho, nem sejam detalhadas suas especificidades.
No entanto, na página eletrônica do projet o Cluster Mapping Project , coordenado

de clusters de serviços é o recorte setorial, a partir do qual as condições para
aglomeração são verificadas, e pela análise dos determinantes da formação
sócio- econômica na qual o cluster está contextualizado. Existem, portanto,
características específicas que prevalecem sobre a constituição e funcionamento
de um cluster de serviços decorrentes do padrão de concorrência e estratégias
locacionais deste setor, que inserem atributos particulares às condições de
aglomeração e, por conseguinte, exigem atenção.

Embora a abordagem

recomendada seja a delimitação da análise por segmento do setor, que neste
artigo é o de serviços de atenção à saúde, um esforço preliminar de
generalização para o conjunto do terciário se faz necessário.
A observação das especificidades de um cluster de serviços pode ser
facilitada a partir do entendimento dos fatores que concorrem para sua
emergência.

Entre estes, chamamos atenção para o funcionamento dos

estímulos relativos às economias de escala e ao acesso à informação e à idéia do
custo de periferia para a dinâmica concorrencial de mercados do setor de
serviços, segundo uma lógica de causação circular que impulsiona a
aglomeração espacial das firmas, muito conhecida da economia regional (de
Richardson, 1969, a Fujita, Krugman e Venables, 1999). Esta é uma tendência
que afeta igualmente atividades industriais ou terciárias. No entanto, estamos
aqui nos referindo à tendência particularmente centrípeta de atividades terciárias
em centros urbanos onde as economias externas funcionam como fator
locacional por excelência. A prestação de serviços requer uma escala mínima
para se estabelecer (mesmo simples serviços administrativos oferecidos por
centros urbanos que servem apenas regiões rurais, como no modelo dos
círculos concêntricos de Von Thünen (1826)). Esta escala, ou alcance espacial
mínimo (demand threshold), expressa o menor número de consumidores
necessário para economicamente viabilizar uma atividade.
Desta forma, quanto mais sofisticadas as competências exigidas para a
prestação

do

serviço

e,

portanto,

maior

a

escala

para

viabilizá- lo

comercialmente, maior a tendência a se localizar em níveis mais elevados da
hierarquia de cidades

as grandes aglomerações urbanas

onde economias

externas e de escala são maiores e, conseqüentemente, maior é a força da
pelo aut or, estão dispostos clusters de serviços regist rados em diversos segm entos.
Análise específica de tais clusters não est á disponível para livre acesso na página do
projet o (htt p:/ / secure.hbs.edu/ isc/ ;

http:/ / dat a.isc.hbs.edu/ isc/ index .jsp). Apesar

desse m apeamento, julgam os insuficient e o nível de reflex ão conceitual até aqui
acumulado sobre o assunto.

lógica circular .

Esta percepção fundamenta a chamada teoria dos lugares

centrais (Christaller, 1933, e Lösch, 1940), baseia a identificação e a hierarquia
de sistemas urbanos55 e é especialmente válida para países de passado colonial
e baixas interdependências na economia doméstica, cujas redes urbanas são
bastante polarizadas por cidades primazes, como defendem Potter e LloydEvans (1998).
Esta tendência à localização em grandes centros urbanos é fator decisivo
para a competitividade das firmas dos segmentos mais complexos do setor de
serviços56.

Isto quer dizer que a força de gravidade da metrópole atua no

sentido de lhes proporcionar mercado na dimensão exigida para a realização de
atividades mais intensivas em conhecimento e informação. Por outro lado, isso
não quer dizer necessariamente que as atividades de serviços, que têm nas
economias externas e de aglomeração um fator locacional relevante o bastante
para neutralizar os custos de localização nestas cidades, busquem igualmente
obter escala e capacidade para acessar mercados externos. Sua estratégia pode
objetivar apenas o mercado metropolitano, grande o suficiente para a escala
mínima necessária para o estabelecimento do negócio57.

Contudo, esta

orientação para o mercado interno à sua área de influência pode significar uma
limitação em termos de capacidade evolutiva para o cluster. Nestes casos cujo
mercado é a metrópole e sua região58, a concorrência com outras aglomerações
metropolitanas tende a ser pouco expressiva, sendo a oferta de serviços quando
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Entre os parâmetros adotados pelas autoridades estat ísticas nacionais, ent re as

quais o IBGE, para a caracterização da hierarquia urbana em um dado país ou região,
estão justam ente os serviços de assistência m édica: nas cidades menores seriam
encont rados os ambulatórios e serviços m ais sim ples, enquanto nas metrópoles se
encont rariam os segm entos de m aior nível de especialização e complex idade, m ais
intensivos em recursos sofisticados. Ver IBGE/REGIC (1993).
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De fato, os clusters de serviços de at enção à saúde identificados por Porter nos EUA

(2004) estão localizados nas principais áreas m et ropolitanas daquele país (os m aiores
estão em Nova Iorque, Chicago e Boston).
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Por esta razão, Porter classifica os clusters de serviços m édicos de locais .
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O que se convencionou cham ar de região de influência de uma cidade

espacial m áx imo (max im um range threshold) nos termos de Christaller

ou alcance
é justam ent e

definido pela distância que o indivíduo percorre entre sua residência e o mercado onde
sabe que encontrará o bem ou serviço que procura, apesar dos custos de transport e
que envolvem este deslocam ento. Quando o serviço é de altíssima especialização, a
região de influência alcança distâncias consideráveis, com o é o caso do tratamento de
algumas enfermidades que levam pacient es a procurar atendim ent o em outras regiões
ou mesmo países.

muito complementar entre as várias metrópoles da rede urbana. Este é o caso
especialmente dos segmentos de serviços especializados cuja complexidade é
elevada em relação àqueles oferecidos em sua região de influência, podendo
não ser tão significativa em comparação àqueles oferecidos por metrópoles mais
elevadas na hierarquia urbana.
Por outro lado, os segmentos cuja localização na metrópole é fator decisivo
de competitividade (por ali encontrarem conhecimento e informação, mão de
obra qualificada e instituições educacionais e de pesquisa essenciais para suas
estratégias concorrenciais), esses segmentos são os mais complexos e
inovadores do terciário, à semelhança dos setores industriais que Tinoco (2003)
chamou de urbano- dependentes.

Trata- se de segmentos que não se

localizariam em qualquer metrópole senão naquelas onde encontrem tais
fatores, apesar das deseconomias de aglomeração.

Desta forma, são

segmentos pouco representativos ou inexistentes nas metrópoles periféricas,
visto que operam em mercados internacionais ou nacionais. Entre estes estão
os segmentos mais sofisticados de serviços de finanças e seguros, instâncias de
direção de grandes corporações, consultorias especializadas, informática,
pesquisa e desenvolvimento, segmentos mais complexos de serviços
educacionais, culturais e de atenção à saúde59.
Feitas estas considerações, observamos que tanto a condição de
divisibilidade de processo, quanto a de volatilidade de mercado são aplicáveis ao
setor terciário, mas não a todos os seus segmentos, pelas razões apontadas.
Um dos casos em que ocorrem as condições mencionadas é o do segmento de
atenção à saúde. Este é composto por um conjunto de atividades que operam
em mercados interrelacionados com determinações próprias de funcionamento
e concorrência, mas com intensa interdependência: o mercado de seguros de
saúde, de clínicas de diagnóstico, o mercado de hospitais, de software para
gerenciamento de atividades de saúde, serviços médicos de variadas
especialidades, pesquisa médica, entre outros, restringindo- nos aos segmentos
de serviço apenas de uma cadeia de valor bem mais extensa se incluídos os
segmentos industriais, serviços de formação profissional, informática e de
pesquisa e desenvolvimento dedicados ao segmento.
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Com a globalização, vem se acentuando a concent ração de t ais at ividades terciárias

m ais com plex as nas cabeças da rede urbana m undial, m otivando Friedman (1988) e
Sassen (1994) a formularem a noção de cidade global.

No que concerne à volatilidade de mercado, podemos argumentar que, em
termos genéricos, o segmento de serviços de atenção à saúde é um mercado
com capacidade de ajuste a mudanças imprevisíveis na demanda, mas no
interior deste existem grandes variações.

Tomando o padrão tecnológico,

podemos dividir o segmento em duas grandes categorias e observar as
variações: uma categoria formada pelos segmentos usuários de equipamentos e
instrumentos tangíveis (hospitais e clínicas de diagnóstico, por exemplo), e outra
formada por atividades que fazem uso apenas de tecnologias de comunicação e
informação, base material para atividades de natureza intangível (operadoras de
planos de saúde e seguradoras, clínicas de especialidades médicas).

Os

segmentos da primeira categoria são particularmente mais dependentes de
tecnologias produzidas por outros setores, geralmente desenvolvidas em países
ou regiões avançadas. Na maioria dos clusters localizados em países menos
desenvolvidos, a capacidade de ajuste às transformações nestes segmentos é
reativa a trajetórias tecnológicas determinadas por grandes fornecedores globais
de equipamentos médico- hospitalares e instrumentos de precisão, que chegam
a condicionar até os procedimentos médicos.

No caso dos segmentos da

segunda categoria, as transformações são mais comumente associadas a
variações conjunturais do nível de atividade econômica.

Sua capacidade de

inovação restringe- se a melhorias e racionalização de processo e adaptações
circunstanciais de produto para acompanhar as variações da demanda,
especialmente em situações de desaquecimento da economia, com exceção das
clínicas de especialidades médicas.

Estas têm oportunidade de realizar

constante progresso técnico em paralelo à evolução das ciências médicas. A
pesquisa médica aqui representa fator central de dinamismo e competitividade.
Em vista das variações observadas, ainda assim, é aceitável reconhecer que a
condição de volatilidade no mercado está presente nos segmentos de serviços
de saúde e, portanto, se beneficia dos efeitos aglomerativos que tal volatilidade
produz sobre os agentes destes mercados. Todavia, sabemos que a volatilidade
é tanto mais significativa nos clusters localizados em níveis mais elevados da
hierqrquia urbana, como atua diferentemente sobre cada segmento da cadeia
de saúde. Deste modo serão tanto mais virtuosos os efeitos desta volatilidade,
quanto mais estímulos a capacidades inovativas e cooperativas operarem no
conjunto da aglomeração, no sentido de difundi- las dos segmentos mais aos
menos dinâmicos da cadeia, de modo a reduzir paulatinamente a adoção reativa
de soluções tecnológicas produzidas exogenamente, sejam estas soluções em

termos de equipamentos e instrumentos médico- hospitalares, ou

de

procedimentos médicos.
A condição de transportabilidade de produto não pode ser aplicada tão
diretamente ao setor de serviços, em geral, nem aos segmentos de atenção à
saúde, em particular. Como já mencionado, uma das características das cidades
de posição mais elevada na hierarquia urbana é o fato de fornecer bens e
serviços num nível de complexidade e diversidade que justifica grandes
deslocamentos de consumidores.

Isto é especialmente verdadeiro para o

segmento de atenção à saúde, que exige a mencionada presença simultânea de
médico e paciente para a prestação do serviço, apesar dos progressos nas
tecnologias de transmissão de dados e imagens. Assim, a transportabilidade no
caso do setor de serviços, em geral, e do segmento de serviços de atenção à
saúde, em particular, é menos do produto, e mais do paciente, de modo que a
competitividade da atividade é função da região de influência: quanto maior a
distância percorrida pelo paciente em busca do serviço, mais abertas a
mercados externos e mais competitivas são as atividades do cluster, que por
definição são de maior especialização e complexidade, compensando o custo de
transporte ou a distância econômica.
Em síntese, o setor é nitidamente concentrado em grandes centros urbanos
e fortemente fragmentado, o que permite expressiva divisibilidade técnica de
processo

e diversidade de competências distintas e complementares.

Volatilidade de mercado e transportabilidade de produto manifestam- se de
forma particular, podendo ser a primeira condição mais ou menos significativa,
dependendo das capacidades inovativas e cooperativas ali presentes, e de
estarem estas mais ou menos relacionadas ao uso de equipamentos sofisticados
e de custo elevado, ou à prestação de serviços de pequena especialização. É
evidente que quanto mais integrada horizontalmente a cadeia, articulando- se
especialmente para trás com instituições de pesquisa e formação profissional e
com setores industriais presentes na metrópole, desfrutando as externalidades
ali presentes, maiores as probabilidades de evolução do cluster. .
Cabe uma última nota específica aos mecanismos de coordenação no
segmento de atenção à saúde.

Por princípio, no espaço limitado de uma

aglomeração geográfica os custos de formação de mecanismos de coordenação
são reduzidos, o que inclusive funciona como fator de atração de novas firmas,
apesar da fragmentação da cadeia de valor, elevado número de firmas,
competências e instituições ali presentes. No cluster de serviços de saúde a

dificuldade de coordenação soma- se à forte propensão a conflitos entre os elos
do seu núcleo duro, em razão da grande assimetria entre os elos da cadeia. É
visível a posição determinante que desfrutam na cadeia as empresas de planos e
seguros de saúde e hospitais (além dos fornecedores globais de equipamentos
médico- hospitalares, considerando- se o escopo mais amplo). Ora, se como
defendem Powell e Smith- Doerr (1994), a posição de um agente na rede, seu
acesso a recursos e sua liberdade de ação estão diretamente relacionados a seu
poder sobre o conjunto, sem coordenação situações de monopólio de poder
ameaçam a evolução da aglomeração.
A assimetria funciona como um entrave à evolução do cluster, o que parece
ser ainda mais verdadeiro no caso de clusters em economias retardatárias, por
duas razões principais, ambas relacionadas com as fragilidades estruturais
típicas destas economias: o padrão de financiamento de serviços de mais alto
risco, valor e conteúdo tecnológico, e a precariedade dos sistemas de inovação
local. Não é demais lembrar que esta precariedade limita a produção local do
conhecimento

necessário

para

o

desenvolvimento

de

conhecimento

(procedimentos médicos e de setores industriais, especialmente aqueles de
equipamentos e instrumentos de tecnologia mais complexa ou de ponta, no
caso do segmento em estudo). Decorre daí maior estímulo à importação de
bens, o que restringe as oportunidades de negócios, eleva os custos
operacionais das atividades, subordina estas às estratégias tecnológicas dos
grandes fornecedores mundiais de equipamentos e afeta a formação dos
profissionais.

A superação destes entraves é um dos maiores desafios à

coordenação do cluster. À vista destas considerações, passamos à análise das
especificidades do Pólo Médico do Recife.

5. evidências a partir do pólo médico do Recife
Antes de ex am inar a ocorrência no Pólo Médico do Recife (PMR) das
condições para a form ação de um cluster de serviços, vale recuperar
rapidam ente os contornos gerais de sua form ação. O que se entende
hoje pelo PMR é resultado de ações espontâneas de m édicos com m aior
tino em presarial, que perceberam as oportunidades de m ercado abertas
com a ex pansão do m odelo de saúde que prevalece no Brasil, onde o
SUS cuida dos pacientes de baix a renda, enquanto o cham ado sistema
de saúde suplem entar, privado, cuida dos que podem pagar planos e

seguros saúde e/ ou ser atendidos com o clientes sem esta cobertura.
Esse movim ento tem origem na ex istência em Recife de certa tradição
na área médica com a presença há várias décadas de grandes hospitais
públicos e faculdades de m edicina. Sendo um centro urbano de grande
região de influência no Nordeste, Recife atraiu por m uito tem po
pacientes de localidades próx im as e distantes por dispor de m elhores
condições relativas de atendimento.
Em fins dos anos 1980 e ao longo da década seguinte, em paralelo
ao crescim ento da m edicina mercantil no país, as instituições privadas
de saúde em vários segm entos foram sendo am pliadas no Recife, e
m uitos profissionais da área buscaram aperfeiçoamento em centros
m ais desenvolvidos do país ou do ex terior, voltando depois para
constituir equipes m édicas e form ar grupos econôm icos com base em
associações. Ao mesm o tempo, outros m ais ousados empresarialm ente
obtiveram acesso a linhas de financiam ento favorecidas dos bancos
oficiais e aos poucos foram instalando hospitais, clínicas de diagnóstico
e laboratórios de análises clínicas em m oldes m ais capitalistas e com
m aior preocupação em eficiência empresarial.
foram

chegando

tanto

Aos poucos, tam bém

operadoras de planos de saúde, quant o

fornecedores de insum os e de equipam entos m ais sofisticados, o que
vai am pliando o m ercado, por um lado, e os padrões tecnológicos, por
outro, definindo os contornos de um conjunto de em presas onde tais
fornecedores detêm um poder relativam ente elevado na definição de
técnicas e de procedim entos.

Ao adotar o m odelo de procedimentos

vigentes

desenvolvidos,

nos

centros

sim ultaneam ente

m ais

optando

por

um a

o

PMR vai

tam bém

reduzida

interação

com

as

instituições locais de pesquisa e ensino, que poderiam lhe fornecer um a
dinâmica tecnológica mais autônoma.60
5. 1. características relevantes do Pólo Médico do Recife
Antes de prosseguir, cabe salientar que o PMR apresenta alguns
aspectos que atendem às condições para a aglomeração em cluster,
sugerindo a pertinência da aplicação deste conceito ao segm ento de
serviços de atenção à saúde, sem , no entanto, atender a todas elas,
60

Verifica- se, m esmo assim , alguma interação entre o Pólo e algum as poucas

empresas

locais

de

equipam entos

m édicos

relativamente

sofisticados,

que

conseguiram se desenvolver na cidade aproveitando nichos de m ercado e algum as
competências de pesquisadores das universidades e outras instituições locais.

com o se poderia esperar.

Isso não significa, contudo, que tais

condições não possam vir a ser desenvolvidas, seja no caso específico
em análise, seja em outras aglom erações de serviços de saúde.

São

fortes, no entanto, as lim itações à evolução do PMR em direção a um
cluster inovativo.
Um a prim eira observação a fazer é que o PMR com preende um
subconjunto de atividades que constituem o seu núcleo, e um outro
form ado pelos elos com plem entares.

O núcleo é constituído pelas

atividades de: (i) atendimento hospitalar; (ii) atendimento de urgência e
em ergência; (iii) atenção am bulatorial; (iv) serviços de com plem entação
diagnóstica ou terapêutica; (v) atividades de outros profissionais de
saúde; e (vi) outras atividades relacionadas com a atenção à saúde61
(Figura 1). Entre os dem ais elos ou atividades, destacam - se: (i) indústria
farm acêutica; (ii) o com ércio atacadista vinculado a m edicam entos e
equipam entos;

(iii)

o

com ércio

varejista

voltado

para

produtos

farm acêuticos, artigos médicos e ortopédicos; (iv) financiadores e
com pradores de serviços (planos de saúde, fundam entalm ente); (v)
atividades de inform ática e produção de software; (vi) m anutenção de
equipam entos; (vii) atividades de form ação de recursos hum anos e de
pesquisa; e (viii) associações profissionais, empresariais e de classe.
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Outras at ividades profissionais incluem enferm eiras, nutricionistas, psicólogos,

terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, fisioterapeut as, optom etristas e outras
similares, além de atividades de centros e núcleos de reabilitação e atenção psicológica, exercidas
de modo independente, enquanto outras atividades relacionadas com a at enção à saúde
com preendem atividades relacionadas a terapias não convencionais, serviços de
ambulâncias, parteiras.

Figura 1
SERVIÇOS DE SAÚDE: ESTRUTURA E RELAÇÕES
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Apud Guimarães Neto et al., 2004

Segundo os dados da RAIS, levantados pela pesquisa aqui referida, o
núcleo do PMR em pregava aprox im adam ente 20,2 m il pessoas em
2001, e abrangia cerca de 1,8 m il estabelecim entos.

Incluindo- se os

dem ais elos da cadeia, alcança- se um total de 34.715 pessoas
form alm ente ocupadas, vinculadas a 3.089 estabelecimentos.

No

núcleo do Pólo, os serviços de atendim ento hospitalar geram o m aior
contingente de em pregos, seguidos dos segm entos de com plem entação
diagnóstica e terapêutica e os de outras atividades de atenção à saúde.
O emprego gerado pelo núcleo do Pólo Médico, concentrado na Cidade
do Recife, correspondia a 2,2% do total do em prego form al em
Pernam buco em 2001, e a 15,6% do em prego industrial form al.

Considerando o total dos em pregos do núcleo e dos demais elos da sua
cadeia produtiva, chega- se a 3,6% do conjunto do em prego formal em
Pernam buco e a cerca de ¼ do em prego da indústria de transform ação.
São, portanto, núm eros ex pressivos em term os de empregos e de
estabelecim entos, que sugerem a ocorrência de ex pressiva divisão de
trabalho, com petências distintas e com plem entares e especialização,
além de apresentarem uma razoável distribuição nos vários elos da
cadeia, como mostra a Tabela 1.
Tabela 1 - Recife: Emprego Form al e Estabelecimentos nas At ividades que Integram o Núcleo e os Elos do Pólo
Médico

2001

atividades do núcleo e dos elos do Pólo

emprego

estabelecimentos

empr./estab.

815

27

30

Farmoquímicos

141

4

35

Medicamentos para uso humano

633

15

42

Materiais para uso médico, hospitalar e odontológico

41

8

5

1.298

126

10

Produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos

1.016

92

11

Máquinas, aparelhos, equipamentos

282

34

8

3.550

686

5

3.550

686

5

365

13

28

365

13

28

1.566

143

11

Consultoria em sistema de informática

394

43

9

Desenvolvimento de programas de informática

349

43

8

Processamento de dados

803

52

15

Atividade de bancos de dados

20

5

4

263

52

5

Manutenção e reparação de m aquinas de escritório. e 263

52

5

ndústria Farmacêutica

Comércio Atacadista

Comércio Varejista
Produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopédicos
Financiadores e Compradores de Serviços
Planos de saúde
Informática e Software

Manutenção de Equipamentos

informática.
Organizações Educacionais e de Pesquisa

5.071

155

33

Educação média e técnico- profissional

1.196

35

34

Educação superior

2.201

13

169

Educação continuada e aprendizado profissional

1.674

107

16

Núcleo do Pólo Médico

20.162

1.809

11

Atendimento hospitalar

11.674

139

84

Urgência e emergência

315

17

19

Atenção ambulatorial

809

358

2

Serviços de complementação diagnóstica e terapêutica

3.255

316

10

Outros profissionais de saúde

1.271

678

2

Outras atividades de atenção à saúde

2.838

301

9

1.625

78

21

Organizações empresariais e patronais

1.246

27

46

Organizações profissionais

379

51

7

34.715

3.089

11

Associações Profissionais/Empresariais e de Classe

Total
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS- CAGED).

Com o se pode observar na Tabela 1, os serviços de atenção à
saúde prestam - se bem ao fracionam ento de atividades e à form ação de
especializações, o que é espelhado no PMR pela diversidade de
ocupações ex istentes no núcleo do Pólo, que por sua vez dem andam
outras ocupações desencadeadas por este, tanto no próprio setor
terciário com o na indústria.

Esta, porém desem penha papel de

fornecedora de insum os para o núcleo do Pólo, em que pese a
determ inação

de

suas

decisões

estratégicas

sobre

a

trajetória

tecnológica do agrupam ento. Assim , com o m ostra o total do em prego
form al no PMR, parcela significativa está ocupada nos serviços de
com plem entação diagnóstica e terapêutica (basicam ente laboratórios e
clínicas de diagnóstico

por

im agem ), nas atividades de

outros

profissionais de saúde e nas outras atividades de atenção à saúde ,
entre outras. Tam bém relevantes em termos de em prego no terciário
no caso estudado, em bora aqui definidas com o atividades dos elos
com plem entares, são os serviços de entidades educacionais e de
pesquisa, com ércio varejista e atacadista de produtos e equipam entos
médico- hospitalares, os serviços de inform ática, financiam ento e venda
de planos de saúde e a m anutenção de equipam entos.

Afora estas,

ainda no terciário, tam bém m erece destaque a presença de atividades
com plem entares de lavanderias especializadas, de fornecim ento de
alimentos, de fardam entos e rouparia, de recolhim ento

de lix o

hospitalar, entre outras, que vêm am pliando seus contingentes em
função da dem anda das atividades do núcleo do PMR. 62

Fora do

terciário,

indústria

tam bém

m arcam

presença

as

atividades

da

farmacêutica, gerando 815 empregos diretos em 27 estabelecimentos.
Um outro aspecto associado a esta divisão de trabalho, ressalvadas as
suas especificidades e as qualificações feitas anteriorm ente, é a
predominância de um núm ero elevado de estabelecim entos de pequeno
porte, em geral associado aos conceitos de cluster já discutidos
anteriorm ente.

Com ex ceção dos hospitais e estabelecim entos de

ensino superior que, m esmo assim , apresentam um a média próx im a a
100 em pregados, portanto não m uito elevada, os estabelecim entos do
Pólo contam com m édias relativam ente reduzidas de em pregados, com o
também mostra a tabela 1.
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Algumas destas atividades, vale referir, estão ainda em fase de consolidação como elos complementares, mas tendem a se
afirmar à medida que as vantagens pecuniárias da divisão de trabalho forem se impondo.

5.2. A dinâm ica recente e o relacionam ento entre os agentes e
segmentos
Esta intensificação da divisão de trabalho no interior do PMR ocorreu
preponderantemente ao longo da década de 1990, ao m enos até 1998,
quando o Pólo apresentou ex pansão considerável, traduzida em novos
hospitais, laboratórios, centros de diagnóstico por imagem e clínicas
m édicas, ao lado da am pliação de fornecedores de insum os e serviços e
até do surgim ento de algum as em presas produtoras de equipam entos
específicos. A razoável com petência ex istente na área de C&T no Recife
e as janelas de oportunidade criadas com

a intensificação

de

especialização ex pressa em desbravam ento de nichos de m ercado são
fatores que ajudam a ex plicar a ex pansão.
ampliaram- se

os

investim entos

na

De m aneira geral,

ex pectativa

de

aproveitar

oportunidades então abertas por um m ercado que se dissem inava no
país, e que portanto se apresentava com tendências de crescim ento,
tendo principalmente os usuários de planos de saúde como clientes.
Nesse ambiente prom issor, m uitos investim entos foram feitos em
novas organizações e em aquisição de novos equipam entos, o que
gerou um a ex pansão razoável de capacidade instalada no conjunto das
instituições do Pólo.

Ao final deste período, lim itações estruturais

com eçam a am eaçar essa ex pansão.

Entre estas destacam - se a

conjuntura de crise na econom ia, caracterizada pela estagnação do
crescim ento, elevação do desemprego e redução de salários reais, bem
com o as sucessivas desvalorizações do Real.

Em decorrência disso,

estreitou- se o m ercado com a dim inuição de usuários de planos de
saúde (de 1,3 m ilhões para 800 m il pessoas, grosso m odo), no m esm o
momento em que as empresas de saúde defrontavam- se com a elevação
de sua dívida por terem adquirido equipam entos com valores ex pressos
em dólar. A combinação desses dois fatos tem trazido conseqüências
preocupantes para o Pólo e colocado em risco a sobrevivência de parte
significativa das organizações. De fato, já ocorreram desdobram entos
nessa linha, com o fecham ento de alguns hospitais, prenunciando- se
dificuldades semelhantes em outros estabelecim entos do núcleo do
Pólo.
Em vista das dificuldades postas pelo ex cesso de capacidade e pelo
endividam ento acim a do planejado, as unidades do Pólo, em geral, têm
recorrido a estratégias que envolvem tanto a ocupação de espaços m ais

amplos, diversificando, em alguns casos, os serviços prestados, quanto
a prática de concorrência predatória via, por ex em plo, negociação de
tabelas de preços com as operadoras de planos de saúde e estím ulo,
segundo alguns, a procedim entos mais diversificados de diagnóstico
para gerar mais receitas numa tentativa de transferir as dificuldades e se
safar individualm ente. Em outros casos, buscam tam bém a articulação
com profissionais m édicos para a indicação de suas instalações para
procedimentos cirúrgicos e de diagnósticos e ainda procuram atrair para
seu

negócio

reconhecida.63

equipes

m édicas

especializadas

de

com petência

Vale destacar que tais práticas term inam levando a

conflitos e ao fechamento de unidades mais frágeis.
Nesse ambiente de dificuldades os agentes com m aior poder de
barganha, ou seja as operadoras de planos de saúde, buscam a
sobrevivência transferindo, sem pre que possível, os encargos da
sustentação do sistem a com o um todo, por um lado, para os usuários
de planos via reajuste de m ensalidades e, por outro, para os agentes
subordinados, ou seja, laboratórios, centros de diagnóstico, clínicas,
profissionais liberais etc., por meio do congelamento ou até redução das
tabelas de pagam ento.

Os hospitais m aiores, com algum poder de

barganha diante das operadoras, buscam negociações separadas e
assim tentam se viabilizar, ou se manter à tona, financeiramente.
5.3. Problemas, potencialidades e tendências
O ex am e dos principais problem as do Pólo na percepção dos
entrevistados64 revela razoável convergência de opiniões, nos vários
segm entos analisados. Os problem as m ais relevantes destacados são o
excesso de capacidade instalada, com os rebatimentos de uma demanda
insuficiente em cada um dos elos do núcleo e de concorrência acirrada e
até desleal; a hegem onia das operadoras de planos de saúde e dos
grandes hospitais; as carências de infra- estrutura; a deficiente formação
de recursos hum anos; carga tributária elevada; baix o nível de renda da

63

Foi com entado nas ent revistas realizadas um fenôm eno conhecido em escala

nacional: em m eio a essa concorrência um t anto acirrada, um grande hospital do Pólo
leva vant agens adicionais, por ser considerado beneficente e desfrutar de m enores
encargos previdenciários e tributários, conseguindo am pliar suas atividades em
detrimento dos demais.
64

Foram realizadas cerca de 55 ent revist as com representant es do núcleo e de elos

complementares do PMR. Mais detalhes em Lima (Coord.), 2004.

população e, conseqüentem ente, reduzido núm ero de usuários de
planos de saúde; baix a rem uneração dos serviços prestados, que não
perm ite a m elhoria dos níveis salariais; dificuldades de acesso ao
crédito; e elevado nível de endividam ento de boa parte das unidades de
saúde.

Além

desses

problem as

generalizados,

são

tam bém

m encionadas a concentração geográfica das unidades hospitalares, a
concorrência crescente com os serviços de saúde de capitais próx im as e
cidades do interior, que antes enviavam mais pacientes ao Recife, com
algum a perda de m ercado, a carência de órgãos de representação de
classe e a reduzida cooperação e concorrência com os serviços de saúde
pública.
Quando se ex am inam as respostas às entrevistas sobre potencialidades
e

pontos

fortes,

concentração

das

observa- se

também

potencialidades

grande

em

convergência

aspectos

intrínsecos

e

a

das

organizações com o a ex celência dos serviços m édicos oferecidos e a
busca de capacitação por parte dos profissionais envolvidos; a estrutura
física e tecnológica disponível; o espírito em preendedor da classe
m édica;

a

diversificação

de

serviços

oferecidos;

a

localização

privilegiada tanto do Recife na Região Nordeste, quanto do PMR num
determ inado bairro da cidade (Ilha do Leite); a geração de em pregos
diretos e indiretos etc. Além desses aspectos, são também percebidos
com o pontos fortes a busca de certificação e de m aior eficiência por
parte das unidades privadas de saúde, a ex clusividade de prestação de
alguns tratam entos na Região Nordeste, a credibilidade e a referência
regional do Pólo e ainda o suporte representado pelas com petências de
serviços de inform ática presentes na cidade.

Essa últim a referência,

em bora só tenha sido feita em um dos segm entos do núcleo, é indício
de

que

se

percebe

a

necessidade

de

interação

com

os

elos

com plem entares da cadeia de valor. Como se pode perceber, estes são
tam bém

fatores

relacionados

destacados anteriorm ente.

às

condições

para

aglom eração

Entretanto, em que pese a relevância dos

pontos apontados como fortes e o razoável suporte que oferecem às
atividades centrais do Pólo, é evidente que eles não asseguram por si
sós capacidade de superação dos problem as ex istentes. Aliás, alguns
dos pontos fortes apontados com o a capacidade empresarial e a

concentração de atividades, foram sim ultaneam ente listados com o
pontos fracos.65
Visto o panoram a de problem as e potencialidades, vale ex am inar se
as tendências em curso estão contribuindo para a solução de problemas
e para o aproveitam ento das potencialidades. Podem os antecipar que,
pelo menos em parte, isso está ocorrendo.
m encionadas
investim entos,

encontram - se
em

vista

maior
do

atual

Entre as tendências m ais

cautela

na

ex cesso

realização
de

de

capacidade;

descentralização das unidade na direção de outros bairros, inclusive
para shopping centers, para atender m elhor aos habitantes m ais
distantes da Ilha do Leite; concentração de serviços de diagnóstico, de
análise clínicas e de atendim ento clínico (consultas, por ex em plo) nos
grandes hospitais, pressionando a concorrência com essas unidades e
apontando para a concentração de capital e verticalização no Pólo, na
contram ão das vantagens de especialização para a aglom eração.

No

entanto, especialm ente entre alguns elos específicos e unidades de
pequeno porte, identificam os algum esforço incipiente de pesquisa
(queimados, cardiologia, oftalm ologia e traum atologia), m elhoria dos
procedim entos

diagnósticos

e

terapêuticos,

racionalização

e

especialização dos serviços, associação de pequenas unidade para
enfrentar a concorrência e uma maior articulação com o Porto Digital66.
5. 4. Reflex ões acerca das condições para aglom eração características
do PMR
Pelo que se pode apreender do ex posto acim a, o PMR apresenta
algum as das condições para aglom eração destacadas na literatura
com entada anteriorm ente, com as especificidades de ser especializado
em serviços de atenção à saúde. Essa especialização particular parece
não invalidar a possibilidade de que um cluster possa se form ar, tanto
no segm ento específico estudado quanto em outros segm entos de
prestação de serviços. Na verdade, alguns m ovim entos e características
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Entre os pontos fracos foram m encionadas a adm inistração fam iliar, que dificult aria

a tom ada de decisões, e a concentração de atividades na Ilha do Leit e, que dificulta o
acesso de pacientes de bairros m ais distantes aos hospitais m aiores em sit uações de
emergência.
66

O Porto Digital é um a inst ituição fom ent ada pelo Governo de Pernam buco e outras

entidades públicas e privadas para estim ular um cluster de serviços de inform ática no
Bairro do Recife Antigo.

do caso aqui ex posto perm item que se possa continuar defendendo a
idéia de form ação desse tipo de cluster, m esm o que apresentando
especificidades inerentes às atividades terciárias, conform e segue. Por
outro lado, reconhecem os que a ausência de condições de inovação em
rede, cooperação e interação sinérgica entre seus participantes, se de
um lado lhe retiram oportunidades de com petitividade e dinam ização,
afetando sua trajetória tecnológica e seu próprio desenvolvim ento, por
outro lado, parecem não im pedir completam ente o processo de
clusterização. Trata- se, porém , de um cluster específico de form ação
sócio- econômica m enos desenvolvida, onde são freqüentes conflitos
entre

os

diversos

segm entos,

a

polarização

social

repercute

negativam ente sobre a formação da m ão de obra especializada,
especialm ente a de nível m édio, e a natureza subordinada da dinâm ica
monetária e tecnológica limitam a articulação com instituições de ensino
e pesquisa e demais instituições públicas e privadas, o que poderia
fortalecer e ampliar a cadeia de valor ali localizada. Senão vejamos.
A

condição

de

transportabilidade,

conform e

tratado

anteriormente, no caso de segm entos do terciário traduz- se no
deslocam ento dos consum idores de centros m ais distantes para serem
atendidos nas aglom erações m etropolitanas. Nesse caso o PMR, sofre a
concorrência de outros centros urbanos nordestinos, onde aos poucos
vai se desenvolvendo a prestação de serviços de saúde, m as possui um
raio de influência razoável no Nordeste, notadamente em algum as
especialidades,

com o

cardiologia,

oftalm ologia

e

em

outros

procedim entos que levam à obtenção de diagnósticos com base nos
equipamentos sofisticados e na competência de seus especialistas. Esse
ponto, contudo está a merecer uma atenção especial dos agentes do
Pólo, pois sua com petitividade está condicionada, entre outros aspectos,
à capacidade de seus agentes desenvolverem um a política de form ação
de especialistas de m odo a torná- lo um centro de referência no
Nordeste em determ inadas especialidades. O deslocamento através de
grandes distâncias só se justifica pela obtenção de serviços de alta
qualidade com parativam ente àqueles prestados em outros centros
regionais m ais próx im os do paciente, especialm ente em situação de
custos decrescentes de transporte.

Isto porque as grandes distâncias

em direção aos centros m ais especializados do país são minim izadas,
reduzindo o flux o intra- regional.

A capacidade do PMR de atrair

pacientes de núm ero m ais ex pressivo de localidades da região, inclusive
aqueles enviados por m édicos que tenham desenvolvido sua form ação
no Recife, conform e sugere Sicsú (2004), decorre, assim , de constante
qualificação de especialistas, em

particular, e da m ão de obra

em pregada no setor em

Por outro lado, a m encionada

geral.

concorrência com outros centros regionais tem levado as em presas do
Recife a investir em novos equipam entos e a tentar se distinguir dos
concorrentes nos segm entos onde as escalas mínim as se im põem ,
embora essa concorrência não seja o único móvel de tais investimentos.
Com

respeito

à

condição

de

diversidade

de

com petências

e

fracionam ento de atividades, esta pode ser identificada com m aior
facilidade no PMR.

Isso porque o Pólo ex ibe, com o vim os, várias

especialidades médicas em várias unidades de saúde e em níveis
diferenciados de qualificação, além de estar aos poucos am pliando a
divisão de trabalho com o surgim ento de em presas especializadas em
tarefas aux iliares do processo de prestação de serviços. Aqui inserem se tanto atividades que deix am de ser desenvolvidas nos hospitais e
passam a ser terceirizadas (lavanderias e fornecim ento de refeições, por
ex em plo), quanto outras ligadas aos procedim entos de saúde que vêm
agregando

novos

profissionais

e

especialistas,

os

cham ados

profissionais para- m édicos e até mesm o outras como transportes,
alojam entos, lim peza e higienização e m anutenção de equipam entos,
entre outras.

A continuidade desse processo de divisão de trabalho

tenderá a contribuir para redução de custos e m elhoria da qualidade
geral do atendim ento prestado aos pacientes.
contudo,

não

vem

sendo

acom panhada

Essa diversificação,

dos

m ecanism os

de

coordenação necessários para minim izar os conflitos inerentes a um a
cadeia de valor longa e especialm ente assim étrica com o esta.

As

estratégias de coordenação observadas são bastante incipientes ou
ex ógenas, com o aquela ex ercida pela Agência Nacional de Saúde, que
tem contribuído para atenuar os conflitos nas relações entre planos de
saúde e seus usuários e entre aqueles e os prestadores de serviços.
Pelos depoim entos coletados nas entrevistas, pode- se dizer que há no
PMR manifestações da condição de adaptação à volatilidade do mercado.
Afora as óbvias adaptações ante os reveses de mercado manifestadas no
fecham ento de algum as unidades, observam - se tam bém deslocamentos
de algum as unidades para bairros de periferia ou para o de Boa Viagem ,

ponto de concentração de população de renda m ais elevada, havendo
tam bém a abertura de clínicas populares, para atrair clientes de renda
mais baixa fora do mercado de planos de saúde. Outros movimentos de
adaptação detectados com preendem a organização, por iniciativa de
hospitais de m édio porte, de um a central de com pras com o objetivo de
reduzir custos de aquisição de insumos, ou a im plantação de clínicas e
ambulatórios por parte de em presários que contratam os profissionais
de saúde para prestar serviços, principalm ente consultas e ex am es, ou
ainda a política de algum as unidades hospitalares maiores de atrair
m édicos m ais conceituados para instalar consultórios no interior de
suas dependências, objetivando com isso garantir reciprocidade em
term os de realização de ex am es ou encam inham entos para realização
de procedim entos que ex igem hospitalização. Trata- se, entretanto, de
adaptações

de

caráter

reativo,

incapazes

de

determ inar

novas

estratégias tecnológicas e em presariais, o que m ostra as lim itações
inovativas do PMR, o que já era sugerido na discussão conceitual feita
anteriormente.
Esta condição de inovação com o pré- requisito para aglom eração,
contudo, m erece algum as considerações. Conform e já adiantado, as
grandes variações entre os segm entos do setor terciário refletem as
diferentes capacidades de inovação ex istentes no setor de saúde, e
portanto, de resposta às vantagens de aglom eração determ inadas pela
inovação em rede.

Enquanto o segm ento de clínicas de diagnóstico

constitui- se preponderantem ente de usuários de inovação desenvolvida
por outros setores de atividade, o que faz dele um segm ento de baix a
capacidade de inovação, m esm o de processo, o segmento de hospitais
pode estimular a inovação em term os de procedim entos m édicos e no
processo de trabalho e gestão da atividade como um todo, apesar de ser
tam bém um usuário de inovação produzida por terceiros.
segm ento

de planos e seguros de saúde, a inovação

Já no
consiste

basicam ente na identificação de produtos que permitam a am pliação do
leque de clientes considerando coberturas e faix as de renda, e na
racionalização de gastos operacionais. Trata- se, assim , de um setor em
que não se pode dizer que o conteúdo da inovação represente nem o
m esm o dinam ism o, nem que desem penhe papel relevante para todos os
segm entos da aglomeração.

No caso específico de um a formação

sócio- econôm ica tardia com o esta em que está estabelecido o PMR, fica

evidente a baix a importância da inovação com o fator de aglom eração
especialm ente em alguns segm entos. A estratégia tecnológica adotada
foi a de aquisição de equipam entos e adoção de procedim entos em sua
m aioria desenvolvidos em outros centros do país ou do ex terior, m uitos
dos quais inconsistentes com a estrutura de renda e com o contex to
macroeconômico ali prevalecentes.
Mesm o assim , ex istem sinais de algum esforço de superação ao
m enos de parte de tais lim itações, possivelm ente associados à base de
ciência

e

tecnologia

constituída

no

Recife.

Há

ali

razoáveis

competências tecnológicas acumuladas nas universidades e institutos de
pesquisa locais nas áreas de biologia, física, engenharias e inform ática
capazes de desenvolver produtos específicos para uso nas unidades de
saúde.

De certo envolta em severas dificuldades, esta com petência

parece estar se traduzindo na criação de em presas produtoras de
tecnologia desenvolvida localm ente, que têm o PMR com o seu mercado,
m as que vão além dele e vendem para outros centros do país. Em bora
ainda incipiente, essa interação com os institutos de pesquisa já é
perceptível e tende a se ampliar particularm ente no caso da área de
com putação,

com

m icroinform ática.

a

generalização

do

uso

de

aplicativos

de

Por outro lado, observa- se tam bém por parte das

universidades e de alguns de seus grupos de pesquisa um m aior
interesse em interagir com o Pólo Médico, seja na área de form ação de
profissionais m ais dirigidos às várias áreas e especializações m édicas,
seja no

desenvolvim ento

de novos produtos,

procedim entos ou

com petências para suporte e m anutenção de equipam entos adquiridos
de fornecedores externos67.
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A UFPE, por ex em plo, acaba de criar um curso de graduação em Engenharia

Biomédica, reunindo conhecim entos de m edicina, biologia, eletrônica, inform ática e
física, dent re outros. Ent re os objet ivos do curso est ão a form ação de pessoal
qualificado e o desenvolvim ent o de pesquisas focadas nos problem as t ecnológicos do
Pólo Médico, além da prestação de serviços diversos na área t ecnológica. Com isso
pode vir a ser reduzida outra lacuna observada atualmente, ou seja, o relat ivo
isolam ento intram uros dos grupos de pesquisa das universidades, que têm tam bém
sua contrapartida no segm ent o empresarial que até aqui int eressou- se pouco pela
interação com a universidade.

6. Considerações finais
Ao longo desse trabalho fizem os um esforço conceitual para m elhor
com preender o fenôm eno da clusterização, destacando suas condições
necessárias (divisibilidade do processo produtivo com m assa crítica e
transportabilidade do produto) e suficientes (cadeia longa de valor,
diversidade e com plem entaridade de com petências, adaptação flex ível à
volatilidade do m ercado e inovação em rede).

Realçam os o papel da

inovação em rede com o elem ento aglom erativo, onde a abertura à
concorrência ex terna e a difusão do conhecim ento, tácito e codificado,
jogam

um

coordenação

papel
entre

preponderante,
agentes

da

enquanto

cadeia

de

a

cooperação

valor

são

e

a

elem entos

estratégicos e im prescindíveis ao pleno aproveitam ento das vantagens
de cluster.
O estudo de caso do Pólo Médico do Recife perm itiu observar que,
além de aspectos relativos às especificidades do m ercado do terciário,
com uns tam bém a agrupam entos de firm as industriais, a divisão de
trabalho e a natureza específica da distribuição espacial das atividades
de prestação de serviços são fatores fundam entais para a com preensão
de tais agrupam entos de firm as. De um lado, a evolução do cluster de
serviços está associada à capacidade de articular- se de forma sistemática
com elos de outros segm entos do setor de serviços e com outros
setores de sua cadeia de valor, especialm ente o setor industrial,
ex trapolando os lim ites do terciário.

De outro lado, o terciário

apresenta um a distribuição espacial particular ao setor, concentrada nos
níveis m ais altos da rede urbana, o que im põe ex igências de
prox im idade entre clientes e fornecedores com repercussões relevantes
para a eficiência das firm as e com petitividade geral do conjunto. Esta
espacialidade pode bloquear a abertura do cluster à concorrência
ex terna e, portanto, lim itar suas capacidades de reação a m udanças de
paradigm a,

de

constante

aprendizagem

e

de

identificação

de

fragilidades decorrentes de processos e culturas locais que dificultam o
progresso técnico e trajetórias de desenvolvim ento m ais consistentes.
Conseqüentem ente, as condições para a concentração espacial de
firmas do terciário apresentam particularidades próprias ao setor,
indicando a ocorrência de determinações específicas na formação e
evolução de clusters de serviços.

O ex am e dessas características perm ite inferir que a noção de cluster é
aplicável ao setor de serviços, desde que se atente para atributos
particulares de cada um dos seus segm entos. Aqui, há que se ter em
conta a tendência centrípeta de atividades terciárias em centros
urbanos, onde as econom ias ex ternas se im põem com o fator locacional
pelos requerim entos de escalas m ínimas, m as tam bém de m aior
intensidade de conhecim ento e qualificação de m ão- de- obra.

A não

observância desses fatores contribui para restringir a clusterização em
alguns segm entos de serviços.

No caso dos serviços de saúde a

concentração locacional com m aior densidade é dependente de escalas
m ínim as atingíveis em centros m aiores, m as este é um dos casos em
que ocorrem as condições gerais de aglom eração, com o divisibilidade e
volatilidade do m ercado. Esta últim a condição, entretanto, nem sem pre
é atendida, ou é atendida em parte, em países m enos desenvolvidos, já
que os padrões tecnológicos do setor e os protocolos m édicos são
determ inados nos países avançados. A condição de transportabilidade,
por

outro

lado,

não

é

facilm ente

verificável

no

terciário

e

particularm ente na atenção à saúde. Devem os ainda lem brar que são
variadas tam bém as possibilidades de integração da cadeia de saúde
com

instituições de apoio

e setores industriais,

o

que,

sendo

aproveitado, pode elevar as probabilidades de evolução de clusters na
área.
Todavia, pode- se concluir tam bém que a ausência ou m enor
influência da inovação em rede não inviabiliza a aplicação do conceito
ao terciário, m as requer sua qualificação. As condições específicas de
um a form ação sócio- econôm ica tardia tendem a restringir a evolução
do cluster de serviços e ainda assim é possível se observar nele
elem entos aglom erativos que m obilizam os agentes econôm icos a se
concentrarem territorialm ente.

Estes estão associados à redução de

custos de transação, aí incluídos m ecanismos de circulação

de

informação entre os membros da aglomeração.
A natureza dinâm ica do

processo

inovativo

se traduz

na

constituição de com petências tecnológicas pelas empresas por m eio de
um processo que envolve aprendizado e acum ulação de conhecim entos,
que encontram barreiras significativas nas estruturas da econom ia e da
sociedade.

Assim , a inovação m ais observada no PMR resulta da

introdução de m odelos e equipam entos im portados dissociada de

avaliação de oportunidade. São evidentes os indícios de subordinação a
determ inações ex ternas, investim entos equivocados, redução de tax a de
retorno, ociosidade de investim ento realizado e concorrência predatória,
apesar da ex istência de alguns casos de cooperação e articulação com a
base local de C & T. Isto porque interações e propósitos estritam ente
com erciais

e

de

curto

prazo,

relacionados

a

padrões

rentistas

historiam ente atuantes na sociedade local, com binados com a busca por
redução de custos e baix o prêm io à inovação são inegavelm ente fatores
m otivadores da configuração do PMR.

Por isso, tom ando com o

referência o PMR, avaliam os que os desafios im postos para clusters em
econom ias retardatárias
m uito elevados.

sejam do setor secundário ou terciário

são

Não é nada trivial, por ex em plo, construir nestas

econom ias com petências para reagir com

inovação às m udanças

inerentes aos m ercados voláteis, propensos a crises cíclicas, em que
com petição é baseada em tem po de resposta a desafios (time sensitive
markets),

bem

com o

prestar

atenção

a mudanças de trajetória

tecnológica (de processo e produto) e se qualificar para alcançá- las de
forma sustentável.
Mais ainda, se é verdadeiro que a m otivação para ex trapolar a
sim ples

prox im idade

geográfica

depende

do

reconhecim ento

da

inovação com o com ponente central da aglom eração de serviços, da
firma individualm ente e do conjunto, é fundam ental reconhecer que
suas possibilidades de evolução estão associadas a dois outros desafios.
O prim eiro é a superação de eventuais resistências culturais locais que
desprezem bloqueios aos processos inovativos (ausência ou lim itação
dos mecanismos de cooperação e coordenação, grandes disparidades de
renda e educação, concorrência predatória).

Superar tais resistências

pode desencadear a construção de visão de conjunto, que não é apenas
a soma das partes com ponentes, m as a base para a redução da
assim etria entre estas e para a prom oção das ex ternalidades positivas e
da interação

entre as com petências distintas e com plementares

presentes na cadeia de valor. O segundo é a abertura à concorrência
ex terna e a interações com outros setores e segm entos da cadeia de
valor para além dos segmentos do terciário que constituem seu núcleo
duro original, esteja ele localizado em econom ias m ais ou m enos
desenvolvidas.
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