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Dinâmica Urbana 
ANÁLISE DA TERRITORIALIDADE URBANA DE CIDADES PORTUÁRIAS A 
PARTIR DO ESTUDO DE ÁREAS PERIFÉRICAS – ESTUDO DE CASO DO 

MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ / PARANÁ 
Cinthia Sena Abrahão 

RESUMO 
O artigo discute, a partir de uma perspectiva histórico-geográfica, a formação 

do núcleo urbano de Paranaguá, no estado do Paraná, Brasil. Considerando a análise 
da territorialidade como uma ferramenta de enfrentamento da perspectiva 
multidimensional do espaço. A autora procura cruzar na realidade da cidade de 
Paranaguá os elementos marcantes da ocupação litorânea brasileira, as modificações 
sofridas a partir do perfil econômico definido pela atividade portuária, bem como os 
efeitos ambientais do adensamento populacional em uma porção territorial coberta 
pelo frágil ecossistema costeiro. Tais elementos se apresentam dialeticamente 
colocados no processo de expansão urbana e constituição de zonas periféricas, cujas 
especificidades ainda são insuficientemente compreendidas na realidade brasileira. 
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O estado do Paraná vivenciou um processo complexo de ocupação, que pode 

ser expresso em três vetores principais (SEDU, PRDE, 2006). O primeiro partiu do 

litoral e ocorreu ainda no século XVII, o segundo é representado pela expansão da 

fronteira paulista do cultivo de café e ocorreu pelo norte, o terceiro foi fruto da 

expansão da fronteira agrícola do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tendo ocorrido 

pelo sudoeste do estado.  

Neste contexto, o povoamento da região litorânea do estado é demarcado 

historicamente sob o vigor do sistema de capitanias hereditárias, que ordenava o 

território entre Bertioga e Ilha do Mel sob a capitania de São Vicente. Muito 

posteriormente viriam a originar os estados de São Paulo e Paraná. (LICCARDO, 

2004, p. 42). Remonta à primeira etapa supracitada de ocupação, destacando-se em 

função dos períodos de auge e declínio dos ciclos econômicos vivenciados no Brasil 

colônia. Além disso, também estiveram presentes na região marcas dos períodos de 

isolamento, em relação às influências culturais de outros povos e de outras regiões do 

Brasil. Mesmo a ligação com o planalto, onde foi constituída a Vila de Curitiba, elevada 

a província no século XIX, era extremamente precária e apenas muito lentamente foi 

sendo rompida, o que reforça a característica de isolamento desta população. 
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Nesta região, o encontro entre população originária e os colonizadores gerou 

através da miscigenação uma nova conformação. O caiçara do litoral brasileiro1 

preservou características de um modo de vida hoje considerado tradicional, tendo em 

vista deter aspectos que antecedem às formas modernas de organização 

socioeconômica. Economia estruturada a partir da agricultura de subsistência, 

centrada na produção da mandioca e na pesca de curta distância. 

Os costumes e a forma de organização da economia que desta relação se 

originaram, não se assemelham àquelas verificadas nas sociedades indígenas, nem 

mesmo às moderno-industriais. Sendo assim, assumem especificidades inerentes a 

uma comunidade que institui relações próprias com o espaço a partir de suas formas 

de organização. (ADAMS, 2000). 

Tradicionalmente, a vida da população caiçara se baseava na agricultura de 

coivara2, na pesca de pequena escala, no extrativismo vegetal e no artesanato. A 

praia representava o centro da vida e ao mesmo tempo, o ponto de articulação com o 

mundo exterior. A partir desta conformação espacial, a população tradicional do litoral 

paranaense originou-se e foi submetida à influência das atividades mercantis em 

diversos períodos, desde a etapa da mineração no século XVII, que trouxe a primeira 

grande leva de imigrantes portugueses, ao ciclo da erva-mate, em fins do século XIX. 

(FERREIRA, 1996). Prosperidade e estagnação deram o mote deste processo, sendo 

que a cada etapa de estagnação ocorria a retomada das atividades tradicionais, em 

especial, aquelas de caráter rural. Assim, este espaço foi sendo sedimentado com 

uma configuração marcada pelo perfil das comunidades de lavradores e pescadores. 

A análise dos núcleos urbanos estabelecidos no litoral possibilita vislumbrar 

distintas dinâmicas espaciais, embora tenham como ponto partido uma mesma 

realidade sócio-cultural. A faixa litorânea do estado, atualmente composta por seis 

municípios, teve na região do rio Itiberê, onde foi fundado o município de Paranaguá, o 

princípio de sua ocupação. A formação deste núcleo urbano, por sua vez, teve início 

com a ocupação da ilha da Cotinga realizada por desbravadores que buscavam ouro 

ainda no século XVI.  

A descoberta de ouro às margens do rio Guaraguaçu provocou mudança do 

núcleo original de ocupação para as margens do Rio Itiberê (conhecido pelos Índios 

                                                 
1 O termo caiçara tem origem no vocábulo Tupi-guarani caá-içara, que servia para denominar as estacas 
que cercavam as aldeias, depois passou a ser usado para se referir às palhoças construídas na praia, 
para então ser adotado como símbolo da população do litoral dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Paraná. (Adams, 2000:01) 
2 De acordo com Peroni (2004, p. 62), a agricultura de coivara possui a prática de realizar a limpeza 
através da queimada e posterior uso intensivo da terra, herança da cultura indígena no Brasil, vem sendo 
erroneamente classificada de itinerante. Esta classificação desconsidera que existissem comportamentos 
diferentes entre os grupos, sendo que em parte dos casos a terra era abandonada e em outros, deixada 
em pousio por um período. 
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Carijós como Taguaré). (CANEPARO, 1999, p. 116-118). Em 1646 foi fundada a Vila 

Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, um ano após Gabriel de Lara3 ter sido 

autorizado a construir o pelourinho, símbolo da jurisdição no Brasil colonial.  

Considerada a lógica do Antigo Sistema Colonial, do qual Portugal e Espanha 

representaram as duas maiores potências, o ciclo do ouro merece algum destaque em 

nossa apreciação. Tanto mais, se considerarmos a pouca significação que a história 

econômica brasileira tenha concedido à exploração aurífera em Paranaguá e no 

estado do Paraná em geral. Conforme Liccardo (2004) existem controvérsias acerca 

da origem da mineração na América portuguesa, tanto no que se refere ao período de 

origem, como propriamente à localização. Ao que parece, o que não é controverso é 

que o século XVII representou o período efetivo de exploração do ouro aluvionar em 

Paranaguá. Em decorrência da exploração do ouro no litoral e no primeiro planalto do 

Paraná justificou-se o povoamento e a fundação de algumas vilas. Ainda que possa se 

considerar que tenha ocorrido um surto de exploração aurífera e não propriamente um 

ciclo econômico, é inconteste o efeito demográfico para esta porção territorial. 

(LICCARDO, 2004, p. 45-48).  

A exploração de ouro em Paranaguá não foi duradoura, o sinal mais evidente 

de sua baixa viabilidade econômica foi expresso no fechamento da Casa dos Quintos 

em 1735. (LICCARDO, 2004, p. 47). Por outro lado, a vocação portuária acompanharia 

a cidade ao longo de sua história. O porto do rio Itiberê vivenciou o fluxo de 

escoamento derivado dos ciclos da erva-mate e da madeira no século XIX, 

rearticulando o litoral e o interior. A mudança para a chamada Ponta do Gato, cujos 

estudos tiveram início na década de 1870, representou um avanço significativo em 

termos de estrutura portuária. Permitiu que fosse selada, ao longo do tempo, a 

hegemonia de Paranaguá em relação à Antonina. (GODOY, 1998). A inserção 

econômica dessa cidade também se organizou a partir do posicionamento na baía, 

que possibilita a atividade portuária.  

A partir da segunda metade do século XIX, a viabilização do tráfego de 

pessoas e mercadorias havia se tornado uma prioridade governamental em função do 

escoamento para exportação. Isto forçou uma melhor interligação viária entre o 

planalto e o litoral. Em 1935, o Porto D. Pedro II foi inaugurado em Paranaguá, 

tornando-se marco de sua centralidade na economia local e regional. (CANEPARO, 

1999, p. 120-121). 
Vê-se em Paranaguá um grande número de vendas e de lojas bem 
abastecidas. Os negociantes importam do Rio de Janeiro os artigos 
de que têm necessidade e exportam para essa cidade, bem como 

                                                 
3 Gabriel de Lara foi um bandeirante, sertanista de Santa do Parnaíba a quem foi autorizada a fundação 
de vilas e arraiais no sul do Brasil. 
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para o Sul, arroz, cal, uma grande quantidade de tábuas, 
principalmente de peroba e de canela-preta, mate, cordas feitas em 
cipó-imbé ou com folhas de Bromiliáceas e uma enorme variedade de 
miuçalhas. Não será de admirar se o comércio de Paranaguá tomar 
um grande incremento quando o caminho da Serra se tornar 
facilmente transitável e a agricultura dos Campos Gerais se 
desenvolver suficientemente. (SAINT-HILAIRE, 1978, p. 100). 
 

 As observações de Auguste Saint-Hilaire, viajante-naturalista, em visita ao sul 

do Brasil ainda na primeira metade do século XIX, explicitavam a ‘vocação’ econômica 

de Paranaguá.  

O relato de viagem do cientista, publicado em 1851 em Paris, trazia alguns 

detalhes capazes de evidenciar este núcleo urbano delineado, além de apontar uma 

especialização econômica, que de fato viria a se firmar ao longo do tempo. Vale 

destacar também que Saint-Hilaire apontou Paranaguá como a “pequena cidade” mais 

bela dentre todas que havia visitado no Brasil. (SAINT-HILAIRE, 1978, p. 101). O 

centro ‘histórico’ da cidade representa esta memória espacial do período colonial. 

Segundo Caneparo (1999), em 1850 um conjunto razoável de edificações compunha o 

núcleo da cidade. Sendo importante frisar que a expansão das construções e reformas 

era impulsionada pela atividade comercial.  

 A atividade portuária assumiu desde o início uma posição de centralidade na 

economia e na definição da organização do espaço urbano de Paranaguá. Segundo 

Godoy (1998, p. 102), cidade e porto estavam intimamente vinculados no 

ordenamento espacial. O posicionamento do porto à beira do Rio Itiberê, em torno do 

qual se formou a Vila, os negócios realizados na rua principal (Rua General Carneiro, 

hoje rua do centro histórico) permitiram à autora concluir que não havia distinção 

espacial entre as atividades portuárias e as demais atividades da cidade. A abertura 

das novas instalações do Porto D. Pedro II, por sua vez, alterou a espacialidade do 

município, separando porto e cidade. Tal processo se tornou evidente na medida em 

que as novas instalações foram localizadas em lugar não habitado (supracitada área 

conhecida como Ponta do Gato). (GODOY, 1998). 

 Mesmo depois da inauguração e do início das atividades do Porto D. Pedro II 

continuou a ocorrer uma disputa acirrada entre Paranaguá e Antonina. Expressando 

que a hegemonia de Paranaguá em termos portuários não foi naturalmente assumida. 

Deve-se relevar o fato de que o porto foi inaugurado na década que sucedeu uma das 

mais graves crises da economia agrário-exportadora brasileira. Os anos que 

sucederam à Crise de 1929 representaram um período de timidez econômica e 

instabilidade política. Apenas lentamente a situação de ostracismo à qual ficou 

relegada a economia local foi sendo rompida. A expansão da fronteira do café para o 
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norte do Paraná e a organização da infra-estrutura ligando o centro e o litoral do 

estado contribuíram de maneira decisiva para esta ruptura. No final da década de 

1950, o Paraná já era o principal produtor de café e o porto de Paranaguá havia se 

tornado seu principal escoadouro. (GODOY, 1998, p. 109). 

Segundo Godoy (1998), quando a atividade portuária passou a estar centrada 

na exportação de café foram desencadeadas alterações profundas na organização da 

cidade. Isto teria ocorrido em função da demanda de estruturas de suporte comerciais, 

bem como de mão-de-obra.  Dada a base tecnológica característica dos anos 50, a 

requisição de mão-de-obra, em especial de baixa qualificação formal, foi substantiva, o 

que gerou um fluxo de pessoas maior que o fluxo de renda. É provável que a atração 

de mão-de-obra tenha sido desproporcional à riqueza que a atividade econômica fez 

circular, tendo em vista a geração de um número muito grande de empregos pouco 

qualificados. 
O trabalho de manuseio (desde recebimento, seleção e embarque) do 
café era realizado sem muito auxílio de máquinas (inclusive porque 
faltava ... luz na época) , exigindo , conseqüentemente, grande 
quantidade de pessoas. (GODOY, 1998, p. 110). 
 

 Neste período, Godoy (1998) explicita duas ordens de pressão sobre o 

ambiente urbano de Paranaguá. A primeira delas se relaciona à necessidade de infra-

estrutura, oferta de energia elétrica, estrutura viária (de transporte urbano e 

interurbano) e de comunicação. Todas estariam ligadas ao exercício das atividades 

direta ou indiretamente vinculadas ao porto. Por outro lado, a própria atração de novos 

trabalhadores gerou pressões relacionadas ao crescimento da população, resultando 

em desequilíbrios sociais e novas pressões urbanas, em termos de serviços públicos e 

moradia. 

  Foto 01: Paranaguá 1952 Foto 02: Paranaguá 1962 



 6

O deslocamento físico-espacial do porto de Paranaguá assumiu nos anos 50 

um papel crucial na redefinição da ocupação urbana. A área do porto foi deslocada do 

centro original da cidade. Na medida em que a estrutura técnica dos negócios 

portuários neste período gerava uma demanda significativa de mão-de-obra pouco 

qualificada, foi intensificado o fluxo migratório e a ocupação do entorno. As fotografias 

aéreas de 1952 e  1962, ressalvada a diferença das escalas, demonstram a rapidez 

deste processo. Considerado o período de uma década entre as duas imagens, 

percebe-se uma mudança importante na forma de ocupação da cidade. 

Movimento distinto ocorreu nos anos 60. Conforme Godoy (1998, p. 113), o 

deslocamento da função de armazenagem de café para o interior do estado do Paraná 

impactou diretamente a cidade, na medida em que ocorreu uma mudança no perfil das 

atividades desempenhadas. Continuaram crescendo as exportações e, por 

conseguinte, a movimentação portuária para escoamento. Contudo, foram reduzidas 

as atividades realizadas no município (armazenagem, embalagem, dentre outras), em 

especial aquelas que absorviam a camada menos qualificada de trabalhadores, até 

então atraídos pelo excesso de demanda de mão-de-obra. 

 Na medida em que ocorreu a substituição espacial de funções produtivas, 

passando parte das atividades a ser realizada na origem de produção do bem 

destinado à exportação, ocorreu uma redução da posição central do porto no processo 

de geração de emprego e renda na cidade. A melhoria no sistema de comunicação e 

transporte tornou desnecessário que houvesse a permanência da carga para 

manipulação em período que antecede ao embarque. (GODOY, 1998, p. 115). Desta 

forma, muitas das estruturas que eram organizadas no entorno, de forma acessória ao 

porto, foram progressivamente se tornando ociosas. 

Embora a reestruturação da atividade portuária não mais voltasse a ser 

geradora massiva de empregos, tal como fora ao longo da década de 50, permaneceu 

o estigma de atividade atraente de pessoas. Assim sendo, o fluxo de pessoas para a 

cidade persistiu elevado. De acordo com os dados do censo demográfico do IBGE, a 

população de Paranaguá em 1960 havia crescido em 46% se comparada à população 

residente no município em 1950. Já o Censo de 1970 apontou uma população 159% 

superior àquela que residia em 1950.  

A decorrência deste processo migratório na definição da organização físico-

espacial da cidade tornar-se-ia cada vez mais evidente, sob a forma de ocupação das 

áreas ambientalmente vulneráveis. De acordo com os estudos de CANEPARO (1999, 

p. 49) vários são os fatores que ameaçam as áreas de manguezais na baía de 

Paranaguá, dentre eles as atividades portuárias e industriais, além da recepção da 

população expulsa do meio rural.  
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De fato, sobretudo a partir dos anos 70, torna-se visível a transformação de 

porções importantes do território dominado pelo ecossistema manguezal em áreas de 

favelas, degradadas ambiental e socialmente. As áreas ocupadas, em função do 

adensamento populacional, são preferencialmente as áreas de manguezais 

pertencentes à União. O processo de favelização é precedido da invasão, 

desmatamento e aterramento para construção das moradias, em geral de extrema 

precariedade. (CANEPARO, 1999, p. 156). 

A década de 70 trouxe ainda mais redefinições para a atividade portuária em 

Paranaguá. A política de modernização da agricultura brasileira, a partir do modelo da 

Revolução Verde, expandiu suas ações para o sul do Brasil e trouxe consigo um novo 

modo de produzir, acompanhado de um distinto portfólio de produtos de exportação. 

Entraram em pauta os grãos, em especial a soja e o trigo, os produtos que receberam 

maior aporte de políticas públicas de estímulos à produção, gerando uma rápida 

substituição das culturas exportadoras tradicionais. A partir daí e para se conectar a 

este  conjunto de mudanças, o porto passou por um novo processo de modernização e 

adequação de sua estrutura, tendo em vista atender às exportações graneleiras. 

(BASTOS, 2006). 

Articulada ao processo de modernização da agricultura e à redefinição da 

pauta de exportações esteve a construção do corredor de exportação que equipou a 

estrada de rodagem (BR-277), cujo eixo final adentra o pátio do Porto de Paranaguá. 

Assim, o município herdou um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, 

que é representado pelo transporte de cargas de grãos pelas ruas da cidade. 

(GODOY, 1998, p. 120).  Além dos impactos físicos decorrentes da travessia de 

cargas pelo interior da cidade, há também o social. Embora não seja um dado 

quantificado, a percepção e a vivência da cidade levam a identificar uma significativa 

parcela da população vivendo dos resíduos das cargas, coletadas ao longo deste 

trajeto. Muitas destas pessoas provocam o derrame de uma parcela dos grãos, que se 

espalham ao longo da rodovia, tornando ainda mais grave o dano ambiental e o 

próprio risco à atividade humana de coleta. 

 A modernização da agricultura brasileira no período pós-anos 1960, em 

especial na década de 70, significou mudanças também na cadeia produtiva, 

implicando em reduções substanciais da necessidade de absorção de mão-de-obra 

nas várias pontas do processo. Godoy (1998, p. 122) fala da redução da ordem de 

67% da mão-de-obra ligada a atividade portuária de exportação do café, sendo que o 

complexo graneleiro não foi capaz de absorver este contingente. Outro fenômeno 

conexo a este foi o crescimento da presença de empresas, em especial 

multinacionais, que passaram a utilizar espaço para armazenagem e movimentação 
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de cargas. Ao longo dos anos 80, com as políticas governamentais de apoio a 

exportação, o complexo portuário assumiu novas feições, bem mais sofisticadas. Ao 

mesmo tempo, expandiu sua área de domínio territorial, conectando parques 

empresariais, estrategicamente montados para ampliar os ganhos na atividade de 

comércio exterior. 

 Os impactos urbanos tornaram-se evidentes, ao longo das décadas de 1970 e 

1980, em cidades cujo núcleo dinâmico da economia está centrado na atividade 

portuária. Esta, por sua vez, é uma atividade que podemos considerar ‘reflexa’, nos 

termos em que Celso Furtado (1976) utilizou no clássico Formação Econômica do 

Brasil, referindo-se à economia exportadora brasileira. O sentido de economia reflexa 

talvez nos permita compreender a fragilidade da economia moldada a partir de uma 

atividade que responde às demandas de outros setores, determinados por contextos 

sócio-econômico e políticos que lhe são alheios.  

Sendo assim, o município que se enquadrou nesta posição suporta a carga de 

refletir as demandas e sofrer os impactos das mudanças daqueles que utilizam sua 

estrutura de escoadouro. Reverter este quadro requer um esforço sócio-político efetivo 

no sentido de construir estruturas sociais e de infra-estrutura capazes de ampliar os 

efeitos positivos e minimizar os negativos. 

 Entre as décadas de 1940 e 1990, Paranaguá sofreu uma inversão no perfil de 

sua população, que se pode dizer consoante com a maior parte dos municípios 

brasileiros. A população urbana, que representava 45,4% da população total em 1940 

passou a 86,5% em 1996, de acordo com os dados do IBGE. (GODOY, 1998, p. 131) 

O censo de 2000 já apontava o percentual de urbanização da ordem de 96,08%.  Em 

contraponto, a atividade econômica principal, a portuária, não apenas sofreu 

ampliações consideráveis, mas também passou por sofisticação tecnológica 

significativa. Tanto mais nas últimas décadas, após a abertura comercial brasileira nos 

anos 1990. Além disso, provocou a estruturação de um entorno dominado por grandes 

empresas multinacionais, brasileiras e estrangeiras.  

Vale dizer que o tipo de ocupação de mão-de-obra proporcionada por este 

complexo, que compõe o sistema portuário modernizado, assumiu um novo perfil, que 

exclui em especial os trabalhadores de baixa qualificação. Neste sentido, Paranaguá 

tornou-se uma cidade geradora de uma força de atração da população tradicional do 

litoral para o seu núcleo urbano, terminando por marginalizá-la e embrenhá-la 

predominantemente em uma dinâmica espacial perversa, expressão do processo de 

exclusão social.  

 A observação espacial da cidade de Paranaguá permite vislumbrar as diversas 

camadas de ocupação antrópica sobrepostas, refletindo as mudanças no perfil da 
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economia local. Encontramos aqui, em sentido muito próprio, as rugosidades a que se 

refere Santos (2006, p. 92).  
Chamemos rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço 
construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, 
acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e 
acumulam em todos os lugares. As rugosidades se apresentam como 
formas isoladas ou como arranjos. É dessa forma que elas são uma 
parte desse espaço-fator. Ainda que sem tradução imediata, as 
rugosidades nos trazem os restos de divisões do trabalho já 
passadas (todas as escalas da divisão do trabalho), os restos dos 
tipos de capital utilizados e suas combinações técnicas e sociais com 
o trabalho. 

 A análise ora proposta se defronta com a questão da escala de observação das 

transformações. Parte da cidade como um objeto especial, compreendendo ser esta a 

expressão mais clara das marcas do tempo, das mudanças estruturais econômicas, 

sociais e culturais. No âmbito da cidade ainda é possível recortar mais a escala de 

análise e focar seus espaços de expansão, bem como seus espaços de exclusão, 

enquanto expressão das dinâmicas territoriais, bem como de sua faceta notoriamente 

sócio-ambiental. O objeto desta pesquisa encontra-se, portanto, conectado ao debate, 

que reposiciona as discussões sobre a localidade no centro das preocupações da 

análise geográfica e sociológica. (GONZÁLES, 2005) 

 

A ocupação do espaço na perspectiva histórico-geográfica 
 

Embora o litoral do Paraná tenha sido o primeiro marco da ocupação 

portuguesa no que viria a ser o  Sul do Brasil, a motivação foi diferente da ocupação 

do litoral nordestino, onde se estruturaram as grandes plantações de cana-de-açúcar 

sob o regime de escravidão. A atividade aurífera não foi capaz de gerar raízes 

profundas em função da extensão do período de exploração e, como é característico 

desta atividade, atraiu uma população cujo objetivo primordial era o enriquecimento 

rápido, cunhando a exploração de caráter predatório e avesso às atividades 

produtivas. 

Na medida em que escassearam os veios auríferos, esvaíram os ânimos de 

permanência no litoral. Relatos da época levam a crer que para os homens brancos 

europeus, o clima do litoral parecia insalubre. Já a região do planalto apresentava 

condições ambientais mais amenas, tendo se transformado progressivamente em um 

fator de atratividade para parte da população. (SAINT-HILAIRE, 1978).  Além disso, a 

descoberta de ouro na região de Minas Gerais também representou um fator de 

expulsão daquela população que havia ali se instalado. (LICCARDO, 2004). 
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Percebe-se, no entanto, uma similaridade entre o processo de ocupação do 

litoral paranaense e aquele que marcara o nordeste e mesmo o sudeste. Após a 

decadência da atividade que havia levado à ocupação original, a economia local e a 

vida em sociedade entravam em ritmo de estagnação e miséria. 

Existem dois traços marcantes que unem o litoral do sudeste e do sul, como já 

nos referimos no parágrafo anterior, o primeiro deles é que na medida em que 

avançou a interiorização do país, a população litorânea foi sendo deserdada. O 

segundo traço se refere ao não estabelecimento de colônias de imigrantes 

estrangeiros4 na mesma proporção que ocorrera nas demais regiões do estado do 

Paraná e do sul do Brasil, de uma forma mais geral. 

Referindo-se ao isolamento do litoral paranaense que só seria rompido em 

meados do século XX, o naturalista Auguste Saint-Hilaire se questionava em seu 

relato de viagem no primeiro quartel do século XIX,  

... quem não imaginaria estar ainda nos primeiros tempos da 
descoberta do Brasil ao saber que, numa extensão de mais de 110 
léguas paralelas ao mar e pouco distantes deles, só existia 
praticamente um único centro de população (referindo-se a Curitiba) 
que mantinha contato com o litoral, e ainda assim através de uma 
estrada capaz de assustar os homens mais intrépidos? (Saint-Hilaire, 
1978:72) 

 De acordo com Bigarella (1991), o transporte de mercadorias entre Paranaguá 

e Guaratuba ainda no primeiro quartel do século XIX possibilitou a formação de 

pequenos povoados, na região onde hoje estão situadas Pontal do Paraná, Matinhos e 

Caiobá. Este trânsito de mercadorias e pessoas levou à fixação de pescadores que 

transportavam pessoas e produtos com suas canoas.  

O longo período de isolamento desta população permitiu que se perpetuasse 

um modo de vida, no qual não havia separação entre o cultural e o econômico. Esta 

população pode ser caracterizada como tradicional. Importante reiterar que 

consideramos tradicionais os grupamentos humanos diferenciados sob o ponto de 

vista cultural, que reproduzem historicamente seu modo de vida, de forma mais ou 

menos isolada, baseados na cooperação social e nas relações com a natureza. 

(DIEGUES, 2001). 

Os registros da história do litoral paranaense comprovam que ao longo do 

século XIX e até meados do século XX, apenas as vilas de Paranaguá e Guaratuba 

teriam se transformado em núcleos urbanos. Sendo que a primeira teria assumido 

características de uma cidade com algum grau de relevância. Isto se torna tanto mais 
                                                 
4 Embora o litoral não tenha sido o alvo da imigração estrangeira do século XIX, merece destaque a 
imigração italiana para a fundação de colônias agrícolas no pé da Serra da Prata, hoje pertencentes ao 
município de Paranaguá. 
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evidente se consideramos as dificuldades de transporte que interligavam o litoral ao 

interior. O núcleo urbano de Paranaguá permaneceu, por muitas décadas, restrito ao 

entorno do rio Itiberê, onde foi organizado o primeiro porto. Saint-Hilaire descreveu os 

limites territoriais de Paranaguá, tal como o conheceu no primeiro quartel do século 

XIX.  

... o Distrito de Paranaguá era limitado ao norte pelo de Cananéa; ao 
sul pelo território de Guaratuba; a leste pelo mar e finalmente a oeste 
pelos distritos de Curitiba e de Antonina. (SAINT-HILAIRE, 1978, p. 
102). 

 Na descrição dos limites territoriais, ficavam claras características físicas da 

geografia de Paranaguá nestes primórdios de sua organização urbana. 

... parece claro que o distrito de Paranaguá deve ser, todo ele, 
situado em terras baixas, cobertas de matas e de brejos, como os 
próprios arredores da cidade. As bananeiras são muito comuns ali, e 
se encontram laranjas e abacaxis de muito boa qualidade, a cana-de-
açúcar dá-se bem na região. (SAINT-HILAIRE, 1978, p. 104). 

Ainda conforme o relato de Saint-Hilaire fica evidente, que o comércio 

exportador havia constituído uma pequena elite de comerciantes. Segundo sua 

descrição, estes seriam a camada da população que “alimenta[m]-se melhor do que as 

pessoas de poucas posses e sofrem menos com a insalubridade do clima.”  (SAINT-

HILAIRE, 1978, p. 102).  A questão climática merece destaque no relato de viagem, 

em geral levando o leitor a intuir uma certa incompatibilidade com o comportamento 

indutor do progresso. Em sua referência aos comerciantes, Saint-Hilaire afirma que 

não raro eram vistos prostrados no balcão das lojas, exauridos de energia em função 

das condições climáticas. 

Encontrar o núcleo urbano de Paranaguá organizado no início do século XIX 

não constitui uma surpresa, na medida em que a ocupação territorial no Brasil ocorreu 

neste mesmo sentido, a partir do litoral rumo ao interior. No entanto, o adensamento 

populacional na região litorânea não coincidiu com o processo de ocupação e 

estabelecimento de alguns núcleos urbanos relevantes, todos eles com algum grau de 

vinculação com o exterior, em função da economia exportadora. Em geral, suas 

economias haviam sido organizadas sob moldes definidos ainda na etapa colonial. 

Apenas a partir das décadas de 1960 e 1970 de fato ocorreu um aumento substantivo 

da densidade demográfica ao longo do costa litorânea no Brasil. (MORAES, 1998, p. 

147).  

Segundo Moraes (1998) duas ordens de fatores contribuíram para este 

adensamento. Primeiramente, o reflexo de grandes aglomerações urbanas distantes 

até 200 km do litoral, permitindo que os moradores de renda elevada pudessem  se 
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tornar proprietários de segunda residência no litoral. Um segundo fator, este sim, 

responsável pelo adensamento de cidades portuárias se relaciona ao incentivo às 

exportações brasileiras. Este adensamento, em ambos os casos significou a 

destruição, em maior ou menor grau, do modo de vida tradicional predominante e em 

alguns casos ainda preservado no entorno próximo ao núcleo urbano, tal como 

podemos deduzir tenha ocorrido em Paranaguá. 

O ecossistema costeiro possui características muito peculiares e frágeis, sendo 

inclusive associado à população coletora. O que significa um rápido efeito da 

ocupação sobre a sua conformação tenha resultado em problemas graves de ordem 

ambiental e social. Tanto mais expressivo este impacto, quanto maior a expansão da 

ocupação para as áreas mais distantes do núcleo urbano original. No caso do litoral, e 

em especial no caso de Paranaguá, este processo implicou na substituição da 

restinga, vegetação que ocupava, originariamente, 80% da área de planície do 

município. (MORAES, 1998, p. 148). Sob pena de incorrermos nos problemas 

normalmente decorrentes dos raciocínios generalizantes, podemos dizer que a 

urbanização do litoral, nesta etapa de adensamento, tem significado um processo que 

impõe estratificação e submissão da população nativa.  

O crescimento urbano desordenado, por sua vez, tem implicações em várias 

frentes, trazendo à tona as questões relativas a resíduos, abastecimento, inundações, 

saúde pública, dentre outras. Segundo Cerdeira (1998, p. 156) o sentido geográfico do 

crescimento até meados do século XX foi de leste para noroeste. Já nos anos 80 e 90 

assumiu o sentido das rodovias, BR 277 e PR407, os novos loteamentos e o distrito 

industrial. Ainda de acordo com este autor, o Plano Diretor de 1967 definiu o uso e 

ocupação do solo e os parâmetros de ocupação até a faixa mais estreita do território. 

A partir daí adviriam diversos problemas urbanos, acirrados a partir dos anos 1990 

com a intensificação das ocupações irregulares destas mesmas áreas. De tal forma 

que a discrepância física da estrutura urbana de Paranaguá evidencia sua forma de 

ocupação.  

A lógica da ocupação da região periférica da cidade de Paranaguá preserva 

duas marcas importantes, a expressão, sob a forma de rugosidades, da história do 

litoral paranaense e da própria transformação capitalista recente, bem como de seus 

reflexos sobre a sociedade brasileira. Também a expressão do conflito ambiental, 

cujas dimensões derivam da dinâmica social das últimas décadas, em especial a partir 

dos anos 1970. Neste sentido, apresenta-se como objeto complexo de análise, mas 

cujo desafio pode trazer contribuições para ampliar a compreensão da dinâmica das 

cidades brasileiras. 



 13

Referências bibliográficas 
 

ADAMS, Cristina. As populações caiçaras e o mito do bom selvagem: a necessidade 

de uma nova abordagem interdisciplinar. In: Revista de Antropologia (São Paulo), São 

Paulo, 2000, v. 43, n.1, p. 145-182. 

BASTOS, Luciana Ap. Transformações Sócio-econômicas redundantes da 

industrialização da Agricultura Paranaense na década de 70. In: Revista Perspectiva 

Contemporânea - Campo Mourão, v.1, n.1, jan./jul., 2006. 

BIGARELLA, J. J. . Matinhos: Homem e Terra. 02. ed. Curitiba: Prefeitura Municipal de 

Matinhos - PR, 1999. v. 01. 232 p. 

CANEPARO, Sony Cortese. Manguezais de Paranaguá - Uma Análise da Dinâmica 

Espacial da Ocupação Antrópica - 1952-1996. Tese Doutorado (Pós-graduação em 

Meio Ambiente e Desenvolvimento). UFPR. Curitiba. 1999.   

CERDEIRA, Paulo César Rizzo. A Percepção do Lixo na Perspectiva de Diferentes 

Atores Sociais no Ambiente Urbano de Paranaguá. Tese Doutorado (Pós-graduação 

em Meio Ambiente e Desenvolvimento). UFPR. Curitiba. 1999.   

DIEGUES, Antônio Carlos. A Sócio-antropologia das comunidades de pescadores 

marítimos no Brasil. Etnográfica, São Paulo,  V. III (2), pp-361-375, 1999. 

_____________________ ; Arruda, Rinaldo S. V. . Saberes tradicionais e 

biodiversidade no Brasil. Brasília: MMA; SP: USP, 2001. 

FERREIRA, João Carlos V. . O Paraná e seus Municípios. Editora Memória Brasileira: 

Maringá/PR, 1996. 

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil, 14ª ed. São Paulo, Nacional, 1976. 

GODOY, Amália Maria G. . Um Olhar sobre a cidade de Paranaguá: Os impactos 

sócio-ambientais das mudanças portuárias. Tese de Doutorado. (Pós-graduação em 

Meio Ambiente e Desenvolvimento). UFPR. Curitiba. 1998.   

GONZÁLES, Sara. La Geografía Escalar Del Capitalismo Actual. In: Scripta Nova  

Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. 

ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98. Vol. IX, núm. 189, 15 de mayo de 

2005.  

LE GOFF, Jacques. A História Nova. In: LE GOFF, Jacques; CHARTIER, Roger; 

REVEL, Jacques (orgs). A História Nova. Tradução de Eduardo Brandão. 5ª edição, 

São Paulo: Martins Fontes, 2005.  

LICCARDO, Antônio; SOBANSKI II, Arnoldo; CHODUR, Nelson Luiz. O Paraná na 

História da Mineração no Brasil do Século XVII. Boletim Paranaense de Geociências, 

n. 54, p. 41-49, 2004, Ed. Da UFPR. 



 14

MORAES, Maria Esmeraldo Santos de. A ocupação antrópica e as questões 

ambientais no ecossitema restinga - o caso do perímetro urbano do município de 

Paranaguá. In: LIMA, R. Eugênio ; NEGRELE, R. R. B. (Orgs). Meio Ambiente e 

Desenvolvimento no Litoral do Paraná. Editora da UFPR, Brasília. CNPq, 1998. 

SEDU. Paraná. Planos Regionais de Desenvolvimento Estratégico do Estado do 

Paraná (PRDE) . Encontros Regionais 2006. 

RODRIGUES, A. M.. Produção do Espaço e Ambiente Urbano – Problemática 

Ambiental e Urbana. São Paulo: Hucitec. 1998. 

SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem a Curitiba e Províncias de Santa Catarina. SP, Ed. 

Villa Rica, 1978. 

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. SP: Ed. 

Da Universidade de São Paulo, 2006. 


