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O estudo de caso da Vila Santa Maria representa um recorte espacial na 

geografia de uma cidade que apresenta diversas linhas de complexidade. 

Entrecruzam-se elementos espaciais e temporais que expressam as marcas de uma 

cidade cuja ocupação remonta ao século XVII, em pleno vigor do Antigo Sistema 

Colonial. Congrega a isto a especificidade do ecossistema de manguezais, que 

predomina em sua estrutura física, bem como a especialização econômica na 

atividade portuária como vocação provocada e assumida. A análise nesta perspectiva 

requer um esforço epistemológico tendo em vista romper os limites positivistas da  

ciência moderna.  

A Geografia, enquanto ciência que na sua fundação partiu da síntese e não da 

especialização, representa o suporte teórico da análise. É na ciência geográfica que 

originalmente interconectaram-se os campos dicotomizados pela ciência moderna, o 

natural e o social, bem como o racional e o sensível. A análise, na perspectiva da 

complexidade, que possibilite compreender o espaço em sua multiplicidade, histórica, 

econômica, social e cultural, enquanto elementos espacializados, requer a 

recuperação da perspectiva integradora, que diversas correntes da Geografia 

contemporânea vêm empreendendo. 

Contemporaneamente, várias questões que pertenceram ao seu marco 

fundador voltaram a ser colocadas em meio ao debate reaberto no último quartel do 

século XX, que gira em torno da crise da ciência moderna. Sem dúvida, são 

controversas a extensão e a profundidade desta crise, mas suficientemente potentes e 

capazes de suscitar a criatividade e a renovação do pensamento científico. Refletindo 

sobre a “cegueira do conhecimento”, Morin (2000a) demonstra que o conhecimento 

comporta tanto o erro, como a ilusão. Em busca da eliminação de ambos, erro e 

ilusão, a razão foi alçada ao primeiro plano da ciência. No entanto, a racionalidade 

teria se transformado em racionalização, entendida como sistema lógico, perfeito e 

irrefutável.  

   Através da especialização, a natureza converteu-se em um campo do 

conhecimento científico da Geografia, pertencente a uma de suas especialidades de 
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forma mais explícita, a Geografia Física. Foi a fragmentação do saber científico que se 

responsabilizou pela existência deste campo, com objeto aparentemente tão distante 

do campo da ‘Geografia Humana’. Conforme Suertegaray (2001), muitos teóricos da 

Geografia física buscaram reencontrar a análise integrada do meio físico a partir de 

conceitos como paisagem, posteriormente, geosistema e sistemas físicos. De acordo 

com esta autora, este caminho foi retomado a partir dos anos 1970, quando veio à 

tona a discussão ambiental e com ela o resgate da ecologia e da idéia de relação 

entre os organismos e seus ambientes. 

  Conforme Mathews (2004), a modernidade trouxe à Geografia a percepção da 

necessária separação entre o mundo humano e biofísico. Porém, a questão ambiental 

teria recolocado a necessária inter-relação entre os dois campos, o que tem se 

apresentado de forma mais contundente na produção teórica dos geógrafos físicos. As 

novas tendências de pesquisa, em especial aquelas que estão focadas no meio 

ambiente, estariam provocando uma retomada do pensamento sintético na Geografia. 

Beaumont (2004) critica a insuficiência de estudos profundos na perspectiva ambiental 

a partir da Geografia, mas destaca que entre os geógrafos que estão dedicados a esta 

temática existe uma profusão de questões relacionadas à história e antropologia, que 

confirmam a tendência da síntese. 

Dentro deste contexto, quando se coloca a “necessidade de um pensamento 

complexo” (Morin, 2000b) e que se percebe um novo percurso da Geografia em busca 

da síntese científica é que também se reforça, a nosso ver, a importância de refletir 

sobre a cidade a partir desta mesma perspectiva. Ao tomarmos como ponto de partida 

o conceito geográfico de território e territorialidade, bem como os conceitos que 

remetem especificamente ao composto real que a cidade representa, em sua acepção 

contemporânea, ascende a necessidade de abordar elementos de análise que haviam 

sido dicotomizados ao longo da história da ciência.  

Basilar, no sentido do suporte teórico da cidade enquanto objeto de análise, é o 

arcabouço conceitual que resulta das reflexões de Milton Santos (1988). Explicita-se 

em Santos (1988) o espaço como sendo a categoria contemporânea capaz de fundir 

os elementos cindidos pela modernidade na análise geográfica. Este aparece como 

resultante do casamento entre sociedade e paisagem. Configuram efetivamente um 

par dialético, na medida em que se complementam e se opõem. (SANTOS, 1988, p. 

26).  

O conceito de espaço é a expressão da busca de uma nova síntese no objeto 

da pesquisa geográfica. Através dele, o pesquisador é levado a pensar o mundo a 

partir da consciência de que o mesmo é representação do humano, é fruto de sua 
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existência. “O espaço é resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, 

intermediado pelos objetos, naturais e artificiais”. (SANTOS, 1988, p. 25). O espaço é 

também incorporador das marcas temporais da história humana. Recupera as duas 

categorias essenciais da existência humana, o tempo e o espaço.  

A metáfora do tempo, vinculada à idéia de progresso, cujo sentido implícito 

impõe a convicção de ‘caminhar para frente’, incorpora o ‘destino manifesto’ da 

modernidade. Este, por sua vez, impôs à dimensão espacial um papel secundário. O 

mesmo projeto moderno que trouxe consigo uma forte perspectiva de organização do 

espaço das cidades, faz passar desapercebido e torna naturalizada a disjunção da 

dimensão espacial dos processos sociais. (HARVEY, 1992).  

De acordo com Benevolo (1991, p. 13) um dos sentidos da cidade é configurar 

a representação da situação física da sociedade. As características do espaço que se 

conformam no organismo da cidade tendem a subverter o tempo e persistir, em geral 

mais que a própria forma de organização da sociedade. Neste sentido, a cidade 

configura o objeto mais privilegiado de análise espacial no sentido proposto por Santos 

(1988).  

É também por intermédio do conceito de cidade que abordamos o território, 

dado que o primeiro possui um dualismo implícito. A cidade representa um conjunto de 

artefatos artificiais, introduzidos pelo homem em uma porção do ambiente natural. 

Constitui também a expressão cultural de uma organização social, uma organização 

de experiências. (BENÉVOLO, 1991). Pode-se acrescentar ainda, que congrega a 

expressão da ordem econômica e do sistema político compondo múltiplos fatores, o 

que permite configurar a dimensão territorial. 

A abordagem territorial constitui uma vertente crucial da pesquisa, na medida 

em que dá suporte às análises multidimensionais da cidade. Para tanto, é coerente a 

adoção da análise do território a partir de Haesbaert (2004), cuja análise possui três 

vertentes básicas, a jurídico-política, a culturalista e, por fim, a econômica.  Os três 

elementos são integrados num conjunto de relações sócio-espaciais compondo uma 

territorialidade complexa.  

Na América Latina e em especial no Brasil, a transição tardia para o 

capitalismo impôs a queima de etapas, bem como provocou um ritmo intenso e 

extremamente concentrado de fluxo migratório do campo para as cidades. Tal 

especificidade fez confluir grande parte dos problemas citadinos, percebidos ao longo 

do período que se estendeu entre os séculos XIX ao XX na Europa, de forma 

simultânea e sobreposta.      



4 
 

A história das cidades modernas, oriundas do Velho Mundo, tiveram 

ressonância muito forte nos países que se organizaram e/ou transitaram forçosamente 

rumo à modernidade. As cidades deste ‘novo’ mundo consistem na herança da 

dominação colonial e pós-colonial. Ademais, tiveram os rumos de sua história 

alterados em função das características específicas de sua inserção no capitalismo. 

De tal forma, que sua expressão territorial combina um mosaico de elementos 

culturais. Vista contemporaneamente, a cidade brasileira, dentro deste contexto, em 

geral reflete características vividas pelas cidades européias do século XIX, do período 

entre-guerras e aquelas vivenciadas hoje. Há coexistência de problemas e soluções 

de etapas distintas. 

Um primeiro elemento de especificidade que se sobressai está relacionado à 

própria estrutura física da cidade. A geometria da cidade brasileira promove o sentido 

do conceito de periferia. Antes de compreender seu significado teórico, no entanto, 

requer-se diferenciar periferia e subúrbio. Vários estudiosos da cidade dizem que 

erroneamente em alguns lugares o termo subúrbio é tomado com o sentido de 

periferia.  

Etimologicamente, subúrbio representa o espaço que cerca a cidade, por 

natureza, de baixa densidade demográfica. Nele, muitas vezes estão abrigadas 

propriedades rurais, outras vezes, condomínios de luxo, estádios, parques. Trata-se 

de um espaço que possibilita maior utilização de área. É claro, no entanto, que na 

medida em que a cidade cresce, o subúrbio vai ascendendo à condição de urbe.   

A palavra periferia, por sua vez, assume conotação distinta no contexto 

histórico latino-americano. Seu sentido é muito mais denso, compreendendo os 

aspectos político, econômico e social. As discussões latino-americanas que fizeram 

originar a teoria da dependência trouxeram a tona o conceito de periferia, que foi 

transposto para o organismo da cidade. Isto se deu, principalmente, a partir dos anos 

de 1960-1970, em função do processo de metropolização no sudeste, no caso 

brasileiro. 

Neste sentido, adotamos o conceito periferia, considerando-o dotado de uma 

dimensão que suplanta a física do espaço e consegue abarcar também o sentido 

sócio-político e cultural. Em O Direito à Cidade, Lefébvre (1991) aborda o surgimento 

deste novo agente social que é o morador da periferia urbano-industrial. Na medida 

em que a industrialização, e no sentido mais amplo o modo de produção capitalista, 

transforma o espaço em mercadoria, em produto, aos pobres ele se torna cada vez 

menos acessível. 



5 
 

A questão da periferização do espaço urbano e sua faceta de normalidade é 

facilmente evidenciável para os analistas da realidade brasileira. Tanto mais quando o 

foco está nas cidades médias e nas regiões metropolitanas. Conforme Felício e Anjos 

(2007, p. 186), a segregação social assume uma condição de processo, valorizando a 

idéia de tendência introduzida na geografia urbana por Castells.  

O caso brasileiro deve ser, antes de tudo, situado a partir de seu passado 

colonial, gerador do ‘mundo latino-americano’. Desde os aglomerados urbanos no 

período colonial, obviamente neste momento com maior vigor, foi se conformando a 

influência do aparato jurídico na conformação sócio-espacial das cidades brasileiras.  

A estrutura escravista em seu auge e declínio deixou marcas importantes nas 

cidades brasileiras. Villaça [Apud Felício e Anjos, 2007, p. 187] relaciona o fim da 

escravidão com o surgimento dos subúrbios. Duas ordens de fatores estão 

relacionadas a este processo originário de segregação. A primeira delas está 

relacionada à legalização do latifúndio, enquanto instituição legitimada. Por outro lado, 

existe o elemento de negação do trabalho enquanto valor cultural na sociedade 

escravista.  

A periodização da expansão urbana e do avanço da periferia no Brasil merece 

um destaque. Felício e Anjos (2007, p. 188-190) definem esta periodização a partir dos 

programas governamentais. Conforme estes autores, teria havido uma primeira fase 

de invasão dos centros urbanos por atividades comerciais e industriais na segunda 

metade do século XVIII. Nesta, pouco havia de diferenciação classista, dado que a 

estratificação social era regida pela propriedade da terra. Na virada do século XIX para 

o XX, os problemas de saúde pública assolaram os maiores núcleos urbanos do país. 

As medidas decorrentes da remediação desta situação deram vazão às reformas 

sanitaristas.  

Nos anos 1920 e 1930 surgiram as vilas operárias, como uma realidade própria 

das cidades que viviam a expansão industrial. Até a década de 1950, as elites urbanas 

brasileiras habitavam o centro das cidades. Apenas a partir de 1960 teve início a 

evasão da área central, em função da violência e das contradições nela expressas. 

Em contraponto, desde o final de segunda guerra até os anos 1960, o governo 

brasileiro não havia estabelecido políticas voltadas para a questão da habitação 

urbana. (FELÍCIO e ANJOS, 2007, p. 188). 

A escala de atuação governamental no imediato pós-guerra esteve no âmbito 

nacional, voltado para a perspectiva do desenvolvimento. A criação do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística e a fundação dos dois primeiros cursos de 
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Geografia constituíram um marco na perspectiva de organização do território. 

Contudo, o enfoque hegemônico estava sob a influência da geografia francesa 

baseada na abordagem por regiões e no redesenho do poder territorial dos estados. É 

mesmo na década de 1960 que houve um forte avanço da geografia urbana brasileira. 

(ALMEIDA, 2004).  

Os governos militares instituíram através de um banco, o Banco Nacional de 

Habitação, sua política de organização do espaço, tendo em vista o ordenamento das 

habitações na cidade industrial. Suas políticas obviamente não foram capazes de 

conter o processo de expansão das favelas e cortiços, em especial nas regiões  

metropolitanas.  

De outra perspectiva, embora não esteja de forma alguma à parte da ação 

pública, esteve a influência do urbanismo modernista de Le Corbusier1. Entre políticos, 

empresários e a elite profissional do urbanismo proliferou a idéia de que a “a 

sobriedade da forma devia moldar um novo homem, trazer a “civilização”.   (FELÍCIO e 

ANJOS, 2007, p. 190). Desenvolve-se e consolida-se uma relação simbiótica entre a 

lógica do capital em prol da valorização, do poder público e o crescimento da exclusão 

residencial.  

O contraponto deste processo é a proliferação da periferia, bem como seu 

padrão de construção, baseado na auto-construção familiar. Ainda que se 

mercantilize, o que de fato ocorre, a lógica de mercantilização do espaço não é 

comandada pelo capital imobiliário.  

A preocupação com o ritmo excessivo do crescimento das metrópoles cedeu 

espaço, na década de 1970, às expectativas de que as cidades médias2 atuassem 

como diques dos fluxos migratórios. De acordo com Andrade et alii (2000), analisando 

o período entre 1970 e 1991, de fato houve um fluxo muito grande de pessoas para 

estas cidades, em especial na região sudeste. Destaca-se neste trabalho que, ao 

longo deste período, há um paulatino deslocamento de dinâmica econômica e 

populacional para o sul, absorvendo a região metropolitana de Curitiba.  

Entre 1980 e 1991, Curitiba perdeu apenas para São Paulo, Belo Horizonte e 

Porto Alegre em termos de saldo migratório recebido. A dinâmica populacional das 

cidades médias do estado do Paraná está intimamente vinculada à da metrópole, na 

medida em que se verifica um processo de concentração e distribuição. (ANDRADE et 

                                                 
1 O arquiteto e urbanista Charles-Edouard Jeanneret-Gris, conhecido por Le Corbusier, foi um ícone do 
urbanismo moderno e talvez o mais importante difusor de seus princípios pelo mundo. 
2 Consideramos cidade média os centros urbanos (não capitais e não metropolitanos), nos quais o 
contingente populacional oscila entre 100 e 500 mil habitantes. 



7 
 

alli, 2000). Estes fluxos aparecem como marca do crescimento das metrópoles 

brasileiras.  Evadida do campo ou de cidades sem qualquer dinâmica que propicie 

retenção no espaço local, a população tende a fazer o caminho rumo à capital, sugada 

pelas expectativas de sua pujança econômica, para depois, em parte, migrar 

novamente para cidades de porte médio.  

 
Vila Santa Maria: dinâmica espacial da ocupação da periferia do município de 
Paranaguá3  
 

A partir da discussão teórica sobre as cidades brasileiras, tendo como foco o 

caso de Paranaguá, no litoral sul do Brasil, no estado do Paraná, o primeiro passo no 

sentido de compreender de forma mais efetiva a dinâmica de sua periferia foi a 

implementação do diagnóstico da Vila Santa Maria. A escolha deste espaço está 

relacionada ao conjunto de elementos que o destacam, em especial em função de sua 

localização, entre a área de depósito de resíduos do município (Lixão) e as áreas de 

expansão industrial.  

No zoneamento atual da cidade de Paranaguá não consta a delimitação desta 

Vila. Na verdade, o próprio nome é fruto da organização informal de uma das diversas 

áreas de ocupação / invasão no município. Oficialmente esta área compõe a Colônia 

Santa Rita, constituída na zona rural do município e que em função da expansão 

portuária das últimas décadas já adentrou o espaço urbano. O mapa 1, abaixo, reflete 

as características deste espaço, situado próximo à estrutura  industrial da Indústria de 

Alimentos Sadia e do Lixão municipal. Tanto a Sadia, enquanto empresa relevante 

para o município, como o Lixão de Paranaguá constituem elementos de elevado 

impacto sobre a vida dos moradores ali instalados. Pode-se dizer que ambos 

representam fatores importantes no sentido da territorialidade do espaço Vila Santa 

Maria, bem como da colônia em sua condição atual, mesclada à área de invasão. 

                                                 
3 A pesquisa “Diagnóstico Sócio-Econômico e Cultural da Vila Santa Maria” foi realizada pela equipe da 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da UFPR Litoral, sob a coordenação da prof.ª Cinthia 
Sena.  
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 A execução do projeto estruturou-se basicamente em duas etapas. Na primeira 

delas, foi realizada uma abordagem no sentido de reconstrução da memória do 

espaço, que chamamos de pesquisa histórico-geográfica; na segunda etapa, foi 

realizada a pesquisa sócio-econômica, delimitadora de indicadores específicos para a 

população residente na Vila. 

 No desenvolvimento da primeira etapa foram traçados basicamente dois 

grandes objetivos, compreender o processo de formação da Vila Santa Maria a partir 

de sua inserção na história no município de Paranaguá, e, identificar as características 

sócio-espaciais relevantes na configuração deste lugar. Em termos metodológicos, o 

ponto de partida foram os documentos oficiais, na tentativa de encontrar elementos 

indicadores do surgimento desta Vila. Na medida em que a pesquisa documental se 

mostrou insuficiente para trazer os elementos originários da ocupação, reforçou-se a 

importância do instrumental da história oral.  

O instrumento da oralidade, no que se refere à reconstrução do espaço 

constitui algo bastante complexo, dado que muitos dos marcos espaciais se 

confundem na memória das pessoas. Algumas das referências às chácaras e 

empresas, que já estiveram na região, apresentaram estas contradições. Desta forma, 

tornou-se ainda mais delicada a tarefa de cruzar informações oficiais, dados das 

empresas e relatos dos moradores que participaram da amostra qualitativa. Vale 

destacar que todos os participantes da amostra residem no lugar por um período 

superior a três décadas. Também foram entrevistados alguns dos representantes de 

Figura 01: Mapa de Ocupações Irregulares do município de Paranaguá. Fonte: Plano Diretor 
Paranaguá. Em destaque a área onde está situada a Vila Santa Maria.  
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instituições públicas atuantes na Vila. Ao todo dez pessoas integraram o grupo, sendo 

sete moradores e três representantes de instituições atuantes no local.  

 Os cruzamentos possíveis a partir da pesquisa histórica, dos documentos 

disponíveis, dos relatos dos moradores e dos representantes de instituições públicas, 

permitiram destacar os seguintes fatores: 

1) Primeira etapa da ocupação da região apresenta perfil agrícola, realizada por 

sitiantes originários da região vizinha, de Antonina ou Alexandra, na década de 50, e 

que se tornaram posseiros de uma área bastante extensa. As características de 

ruralidade, relatadas pelos moradores, indicam traços da cultura caiçara, baseada na 

subsistência.  

Estes moradores originários foram deslocados do espaço que ocupavam, ou, ficaram 

restritos a áreas muito reduzidas em relação às originais a partir do avanço urbano de 

Paranaguá, em grande parte apenas o suficiente para moradia. Este movimento teve 

início especialmente a partir da década de 1970. A origem rural desta porção territorial 

justifica o nome da Colônia Santa Rita. 

2) O deslocamento da área de deposição de resíduos urbanos, a partir dos anos 70, 

representou o primeiro fator relevante no sentido de gerar uma realocação espacial e 

de funcionalidade da população residente neste local. Foi desencadeado, a partir daí, 

outro movimento migratório, tipicamente urbano e relacionado de forma mais direta à 

economia do Lixo. Mas, também a população que realizou a ocupação original foi 

sendo envolvida por esta lógica, passando a complementar sua subsistência com a 

coleta e comercialização de resíduos. 

3) A instalação de um parque industrial, em princípio, com a instalação da empresa 

Frigobrás (Companhia Brasileira de Frigoríficos) e posteriormente com a unidade fabril 

da SADIA, em especial a partir dos anos 90, influenciou na reorganização espacial, 

contribuindo para que assumisse uma nova forma e criasse uma segunda identidade, 

conhecida pelos moradores como Vila Santa Maria. 

HISTÓRICO DA VILA SANTA MARIA ATRAVÉS DO RELATO DE SEUS 
MORADORES 

 

 A realização das entrevistas foi baseada em um roteiro composto por questões 

abertas. O norteamento deste roteiro esteve centrado no objetivo de compreender a 

forma pela qual se constituiu esta comunidade, bem como elucidar em que medida a 

ocupação deste espaço estaria efetivamente relacionada e dependente da economia 
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do lixo. Neste processo, foram entrevistados sete moradores, que possibilitaram a 

recuperação da memória da Colônia Santa Rita e dos primórdios da Vila Santa Maria 

(Ver Quadro 1 – anexo), elementos estes que foram sendo cruzados com outras 

fontes documentais, dentre elas recortes de jornais. Ainda nesta linha, foram 

entrevistadas  três outras pessoas, não moradoras, mas vinculadas a instituições 

públicas que atuam na região (Creche municipal, o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – PETI e Escola Rural Municipal Maria da Trindade) (Ver Quadro 2 – 

anexo). 

A partir do depoimento destes moradores foi possível identificar algumas 

características pouco visíveis do local. A ocupação agrícola original parecia perdida no 

tempo, porém, suas marcas estão ainda muito presentes no espaço. A degradação 

física da região, em função da presença do Lixão e da naturalidade da convivência 

com esta realidade, torna praticamente imperceptível a permanência das atividades 

rurais que ainda caracterizam a origem da ocupação colonial. 

Em especial os moradores mais antigos descreveram atividades agrícolas 

características. Dona S4 relata que ao chegar à colônia não superava dez o número de 

famílias vivendo ali, sob modo de vida tipicamente rural, no sentido tanto da dedicação 

à atividade agrícola, como em função da baixa densidade demográfica característica 

das áreas rurais. O modo de vida, segundo a descrição dos entrevistados, guardava 

as características das organizações relacionadas à agricultura tradicional, voltadas 

para a subsistência. A mandioca e a criação de porcos e galinhas representavam os 

principais cultivos. 

O relato destes moradores associa com freqüência a ‘instalação’ do primeiro 

Lixão, o do Embocuí, ao processo de grilagem de terras, que aparentemente se 

exacerbou na medida em que surgiram novos interesses, de ordem industrial, sobre o 

uso dos terrenos. O relato deste grupo de entrevistados permite que se perceba a 

origem rural dos primeiros moradores do local, que é confrontada com o caso da 

moradora R, que representa uma nova geração de migrantes motivados pela 

economia do lixo.  

Na medida em que dois elementos urbanos se aproximaram do espaço 

configurado por chácaras, as indústrias e suas extensões (dentre elas a extração de 

areia) e a área de deposição de resíduos urbanos, foi desencadeado processo de 

reconfiguração espacial tanto das propriedades, das atividades nelas exercidas, como 

do próprio perfil dos moradores. 

                                                 
4 Resguardamos aqui a identidade dos moradores que participaram da pesquisa. 
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De acordo com o depoimento de Z, “o primeiro lixão era na chácara do 

Eduardo, marido da D. Elza que mora no mesmo lugar, próximo ao atual areal. Lá o 

lixão durou cinco anos, depois jogaram na chácara do Manecão na estrada de 

Alexandra e por último mudou para o lugar onde está”.  Segundo Sr. Nivaldo, a 

prefeitura de Paranaguá viabilizou um espaço que substituísse a área central onde se 

situou o primeiro depósito de resíduos. Isto teria ocorrido em 1975, de acordo com seu 

depoimento.  

De acordo com o levantamento realizado por Cerdeira (1999, p. 140-147), de 

fato, não existe precisão muito alta na localização e no momento de migração do Lixão 

no município de Paranaguá. Segundo este autor, os documentos oficiais são falhos 

sob este aspecto. Confirma, no entanto, que houve a mudança de área da região do 

então chamado Lixão do Emboguaçu, onde se localiza parte do pátio da Estrada de 

Ferro para o local conhecido como Embocuí. Ao que tudo indica, os dois espaços 

coexistiram ao longo dos anos 1970, sendo que o primeiro foi progressivamente 

desativado.   

É muito tênue o limite territorial que separa esta área bastante alterada em sua 

configuração, em função dos elementos que citamos, e uma área ainda efetivamente 

rural, com propriedades grandes e muito mais organizadas.  Contudo, apesar do 

caráter híbrido assumido por esta população que viveu momentos distintos da 

ocupação do espaço, é nela que se percebeu maior vínculo com os elementos 

característicos do rural. Na medida em que o Lixão tornou-se parte da realidade do 

local, inicialmente sendo apenas a transposição de parte dos resíduos urbanos,  os 

chacareiros foram empurrados para o exercício de outras atividades, dentre elas a 

garantia da sobrevivência, ou de parte dela, através da coleta de resíduos e sua 

comercialização. 

Ao longo das entrevistas houve também a preocupação em buscar pistas que 

explicassem o motivo de um novo nome para um lugar já nomeado oficialmente, 

Colônia Santa Rita. Sobre este tema, o depoimento dos moradores entrevistados 

coincide em alguns aspectos, ligando a denominação Vila Santa Maria ao contexto da 

instalação da indústria alimentícia Sadia, portanto, posterior a 1991. Vale destacar que 

todos os moradores dos espaços originais afirmam residir na Colônia Santa Rita. A 

cisão do espaço é algo crucial no discurso dos moradores. 

A forma espacial assumida pela Vila tem ares de algo de fato ‘planejado’, há 

uma geometria espacial que não é típica de áreas de ocupação, em especial se 

observamos as primeiras quadras (Ver Figura 2). Em muito se assemelha a um bairro 

comum, o que contribui para sustentar a versão de N, quando diz que “fizeram 

[referindo-se à Sadia] a limpeza da área, distribuíram um terreno para cada família, 
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construíram a creche e junto com um presidente de bairro que foi eleito, optaram por 

Vila Santa Maria”. É coerente esta fala, sobretudo se pensarmos que há uma 

tendência desta empresa em reproduzir sua experiência trazida da cidade-matriz. Em 

Concórdia, a Sadia ao se instalar em 1944, criou   uma vila operária, um ambulatório e 

um clube. (GUNN & CORREIA, 2005). É natural que buscasse transplantar esta 

mesma experiência para outros espaços. Ao que se sabe, no entanto, poucos 

operários restaram entre os moradores da Vila, tendo se tornado um local de moradia 

de migrantes, que engrossaram  a tendência apontada no relato de R. Fica explícita a 

atratividade exercida pelo Lixão para pessoas em nível de miséria extrema.     

O discurso dos entrevistados releva alguns elementos importantes de conflitos 

entre os dois grupos de moradores identificados, o grupo pioneiro, cujo perfil advém da 

pequena propriedade rural voltada para  a subsistência e o grupo de migrantes 

urbanos, cujo deslocamento para a cidade está relacionado, dentre outros fatores, à 

economia do lixo. O primeiro deles está na percepção que um grupo alimenta em 

relação ao outro, que se traduz em animosidade discursiva. Em especial, o que 

também compreensível, o grupo de moradores pioneiros faz referências extremamente 

negativas e contraditórias em relação aos novos moradores. Foram recorrentes as 

falas sobre violência, embora poucos dentre os entrevistados tenham explicitado as 

formas de violência que realmente afligem os moradores da Vila. 

Um dos problemas mais evidenciados na Vila, que reverbera nas falas dos 

entrevistados, mas em especial através daquelas que são representantes das 

instituições públicas atuantes na região, é o problema das drogas. Além deste, há 

referências quanto à convivência com diversas outras formas de violência, 

relacionadas ao álcool e à prostituição, em especial a infanto-juvenil. Chamou atenção 

o fato de que um espaço a que se referem os moradores como “raia”, onde ocorrem 

corridas de cavalo, e que na fala dos mesmos aparece sempre como algo positivo, é 

visto como espaço de prostituição e drogadição por parte dos agentes públicos ali 

representados. A moradora E comenta que um talento do jockey teria sido descoberto 

ali e que este antigo morador estaria atualmente em São Paulo.  
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DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO E CULTURAL DO ESPAÇO VILA SANTA 
MARIA 

A segunda etapa da pesquisa foi dedicada ao levantamento estatístico sobre 

as residências instaladas na Vila Santa Maria. Estabeleceu-se como objetivo norteador 

a construção do banco de dados referente aos domicílios instalados na Vila. Inserido 

neste objetivo geral estava inclusa a identificação das características físicas do 

espaço, como as relacionadas às edificações, bem como aos fluxos migratórios.  

Considerando o desafio de Harvey (2005) compreendemos a necessidade da 

criação de uma teoria geo-histórica do capitalismo brasileiro, o que implica aprofundar 

a leitura de suas contradições. A Vila Santa Maria constitui uma expressão destas 

contradições, que em geral vêm sendo refletidas através da teoria social  sem a 

mediação das relações espaciais. Consciente da complexidade dessa meta, não se 

pode perceber nos resultados obtidos até esta etapa do projeto um resultado final. 

Requerendo, pois, a continuidade da pesquisa a partir de novos instrumentais.  

 A pesquisa primária teve início com a estruturação do questionário, instrumento 

base da coleta de dados primários. O processo de construção do instrumental de 

levantamento de dados quantitativos envolveu o estudo de vários modelos de 

questionários tomados como base para a formulação de um instrumento específico. A 

partir da elaboração da primeira versão do questionário, o pré-teste foi realizado em 

um bairro da periferia de Matinhos/PR, com perfil populacional semelhante à 

população-alvo.  

Figura 2: Morfologia da Vila Santa Maria - construção da equipe de pesquisa. 
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A amostra na Vila Santa Maria foi constituída por 27% dos domicílios instalados 

no local. Considerando as normas estatísticas de validação da amostra, o espaço foi 

estratificado a partir das características das residências na Vila. Existe uma mudança 

muito visível no perfil das construções na medida em que as moradias adentram a 

Vila. De tal forma, que o espaço pode ser dividido basicamente em três estratos. Neste 

sentido, a amostra da pesquisa envolveu unidades das três porções do ‘território’ da 

Vila.  

Síntese dos resultados: 

 
Nº de residências identificadas:  310 

Tamanho da amostra: 81 residências

População atingida através da pesquisa: 335 pessoas 

População residente estimada: entre 1.100 a 1.200 pessoas

DADOS GERAIS RELATIVOS À POPULAÇÃO 

 

A pesquisa identificou 310 residências na Vila Santa Maria com uma população 

estimada entre 1.100 e 1.200 pessoas. A distribuição de faixa etária da população 

demonstra uma concentração em duas faixas de idade, entre 0 e 9 anos, 24% dos 

moradores, e entre 20 e 29 anos, 30% . A faixa etária que engloba adolescentes e 

jovens representa 20% da população. 

 Os dados da pesquisa também revelam o acesso dos adultos à documentação 

civil, de onde se obteve que 6% não têm certidão de nascimento, 17% não possuem 

carteira de trabalho e 60% não possuem carteira de habilitação.  

Ficam também evidentes, através dos dados da pesquisa, que há um elevado 

grau de analfabetismo, 55% dos moradores. Já em termos de religiosidade persiste o 

perfil observado em nível nacional, a maior parte dos moradores se declara católico, 

46%. Mas o percentual de moradores que se declara protestante já é bastante 

expressivo, são 21% dos moradores. A presença das pequenas igrejas evangélicas na 

Vila altera a composição física do espaço da Vila, na medida em que desenvolve 

novos laços de solidariedade, mas também de ‘conflitos’, influenciando a constituição 

do conjunto de valores. 
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DADOS RELATIVOS AOS DOMICÍLIOS: características físico-espaciais  

 

Os dados referentes aos domicílios explicitam através das características 

físicas dos imóveis e de sua infra-estrutura, o acesso precário às condições dignas de 

moradia e habitação ao qual esta população está sujeita. Além disso, demonstra a 

heterogeneidade  sócio-econômica desta população, o que impossibilita que ações de 

inclusão tomem por pressuposto que a mesma possui perfil homogêneo na condição 

de excluídos e menos ainda que estejam todos relacionados da mesma forma à 

economia do lixo. 

O material de construção mais presente para edificação das moradias é a 

madeira. Sendo que 69% das residências são construídas a partir deste material. A 

maior parte de forma extremamente precária e visivelmente realizada sem os 

conhecimentos fundamentais sobre construção civil (seja em nível do posicionamento 

nos terrenos, da altura do pé direito, dos sistemas de ventilação, dentre outros 

fatores). As casas mais precárias são aquelas que combinam estes elementos ao 

tamanho, são 7% as casas com até dois cômodos. A maior parte das casas possui de 

4 a 6 cômodos, 68% das residências estão nesta faixa, sendo que a grande maioria 

possui apenas 1 banheiro (77%). O escoadouro dos banheiros reflete um dos mais 

graves problemas ambientais da Vila, 39% estão ligados diretamente na rede pluvial. 

Sendo importante destacar que parte dos moradores, que estão nesta condição, 

acreditam que exista uma rede de esgoto geral à qual estão devidamente ligados.  

Interessante notar que de acordo com as respostas dos moradores, cujas 

moradias estão voltadas para a rua principal da Vila, as mesmas estariam ligadas à 
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rede de esgoto. Isto gerou uma curiosidade no processo investigação, dado que a 

companhia de água e esgoto do município afirmara que não havia qualquer tipo de 

infra-estrutura da rede na localidade. Evidentemente, denota-se que alguns elementos 

motivaram os moradores a esta convicção. Tudo indica que o fator mais relevante está 

na forma de organização originária do espaço da vila, anteriormente comentado. 

A situação legal das residências é característica das áreas de invasão urbana, 

apenas 5% dos moradores afirmam possuir escritura do imóvel, enquanto 57% 

classificam a situação da posse. Dentre os 27% que declaram outras situações como 

a locação, em grande parte, devem traduzir incremento da estatística de posse.  

Para 61% dos moradores a coleta de lixo não existe, o que traduz um paradoxo 

na medida em que estão próximos do local de deposição dos resíduos do município. A 

atuação do poder público municipal, no aspecto coleta de resíduos, revela o 

tratamento dos moradores e da própria Vila como uma extensão do Lixão.   

Em contrapartida, a distribuição de água e a iluminação apresentam acesso 

amplo na Vila, apenas 17% das famílias afirmaram não possuir acesso aos serviços. 

Vale observar que, de acordo com as informações obtidas através da pesquisa 

histórica, a abertura da vila, em 1991, teria sido acompanhada da instalação de alguns 

serviços elementares de infra-estrutura.  

Em relação à presença de animais na Vila, é visível aos visitantes a existência 

de uma superpopulação de caninos, em geral criados soltos pela Vila.  Identificou-se 

que 43% das residências possuem animais de estimação. Há também criação de 

animais para autoconsumo em 28% das residências e para comercialização em 5%. A 

questão dos animais é um elemento que merece destaque, dado que representam 

vetores de transmissão de doenças. Em especial, consideradas as condições de 

degradação ambiental o ambiente da Vila apresenta, em função da proximidade do 

lixão. Acresce-se a isto a deposição de resíduos em várias residências, onde os 

coletores fazem a separação dos materiais. Sabe-se também que os suínos, 

freqüentes no caso da criação para autoconsumo, representam ameaça efetiva para a 

saúde, em função do manejo inadequado.   
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CARACTERÍSTICAS SOCIAIS E DE IMIGRAÇÃO 

 

O processo migratório que levou à constituição da Vila Santa Maria pode ser 

muito bem traduzido nos gráficos de tempo de residência no município e origem dos 

moradores. A análise dos dois gráficos revela um movimento de deslocamento atípico 

desta população. Cerca de 53% dos moradores atuais da Vila são nascidos em 

Paranaguá, sendo que 26% dizem morar desde que nasceu. Portanto, podemos 

deduzir que a outra parcela teria saído por algum período da cidade e depois 

retornado. Considerando a origem dos moradores, a maior parte advinda do estado do 

Paraná, 16% da região metropolitana de Curitiba e 12% do interior do estado, temos 

81% dos moradores nascidos no próprio estado.  

Outro elemento importante que é explicitado na análise das informações é que 

a migração recente é relativamente pouco significativa. Apenas 2% dos moradores da 

Vila teriam se instalado no local a menos de seis meses e 6% entre um a cinco anos. 

A motivação para a mudança de residência é bastante diversificada, mas o motivo 

trabalho congrega 44% dos migrantes.  
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RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA 

 

Os dados relativos a trabalho e renda permitem compreender um pouco do 

quadro de desemprego do local. Em 50% das famílias pesquisadas não há pessoas 

empregadas formalmente, enquanto 36% possuem ao menos uma pessoa 

empregada. Por outro lado, observa-se pelo percentual de pessoas que estão 

procurando empregos o reflexo do desemprego estrutural. Atualmente, 69% das 

famílias não possuem nenhum de seus membros procurando emprego. Considerando, 

que 17% dos adultos sequer possuem carteira de trabalho, é possível deduzir que 

uma parte considerável dos moradores jamais entrou no mercado de trabalho formal. 

Os dados relativos à renda cooperam para elucidar o quadro de desemprego 

estrutural a que se submete uma parcela considerável da população da Vila Santa 

Maria. Dentre o conjunto de famílias residentes na vila, 12% auferem renda de até R$ 

200,00, situando-se abaixo da linha da miséria. Se considerarmos a faixa até 2 

salários mínimos, encontramos 80% das famílias, o que configura uma situação 

bastante grave em termos de rendimentos monetários. De acordo com os dados 

relativos à quantidade de moradores por residência há ainda um agravante, quando 

identificamos que 13% dos moradores que ganham até 02 salários mínimos possuem 

famílias compostas por 05 pessoas. 

O comportamento de compras das famílias demonstra que a renda muito baixa 

e a distância do centro da cidade colaboram para que, em grande parte, as compras 

sejam realizadas próximas à residência, 72% das famílias realizam suas compras em 

‘mercados’ de bairro. Em termos de utilização de cartões de crédito, mecanismo de 

difusão do crédito no período recente da economia brasileira, também é restritivo para 

esta população, 59% admitem não possuir acesso. 

Em relação aos itens de despesa das famílias, os gastos com alimentação são 

responsáveis pela maior peso dentro do orçamento familiar para 52%, sendo que para 

40% são as despesas gerais com a manutenção da casa. O conjunto de informações 

apresenta bastante coerência, a faixa de renda predominante, a maior expressão de 

gastos, a realização das despesas na proximidade da residência constituem 

elementos complementares do perfil deste “consumidor” marginalizado. 
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CONDIÇÕES DE SAÚDE 

 

As condições ambientais, sobretudo de higiene e condições sanitárias, são 

elementos fundamentais para se pensar sobre as carências desta população no que 

se refere ao aspecto saúde coletiva. Os elementos ambientais em geral propiciam 

restrições individuais em termos de saúde, reduzindo longevidade e tornando as 
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pessoas mais propensas a doenças crônicas. Um reflexo importante está na 

quantidade de famílias que manifestaram apresentar no mínimo uma pessoa doente 

nos últimos 18 meses. São 66% das residências apresentando este tipo de problema. 

Destas, 10% apontaram que mais que dois moradores apresentaram algum tipo de 

problema neste período.  

Ainda no aspecto da saúde, é preocupante o volume de famílias com fumantes, 

62% das famílias possuem entre 1 e 2 fumantes, enquanto para 5% das famílias 

existem de 3 a 4 pessoas fumantes por domicílio. Também se destaca a informação 

sobre distúrbios mentais, 24% dos domicílios possuem moradores com algum tipo de 

distúrbio psicológico ou psiquiátrico. 

 

  

 

 

CONDIÇÕES CULTURAIS E DE LAZER 

 

A pesquisa permitiu evidenciar a exclusão cultural em que se encontram as 

famílias da Vila Santa Maria, bem como a suscetibilidade à influência da massificação 

cultural, da padronização do gosto e dos desejos que dela são decorrentes. Isto se 

reflete tanto no aspecto uso do tempo de lazer, onde 43% das famílias apontaram a 

TV como elemento determinante; como também na fonte de informações, 86% das 

famílias indicam a TV como principal acesso em especial para as crianças.  
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Ainda no aspecto cultural, a freqüência às cerimônias religiosas demonstram 

ocupar parte expressiva do tempo de lazer das famílias, 59% indicam participar de 

atividades religiosas.  

 

  

  

Conclusão 
 
 O diagnóstico da Vila Santa Maria traz contribuições para uma nova leitura da 

ocupação do espaço da periferia de uma cidade média. A leitura de suas informações 

requer a lógica dialética, na medida em que reflete as contradições inerentes ao modo 

de produção capitalista. Possibilitaram ainda que o pesquisador experimentasse a 

observação da realidade a partir de ângulos distintos, tanto pelo método qualitativo, 

como pelo instrumental quantitativo.    

Paranaguá reúne diversos atributos específicos, que combinam a forma de 

ocupação litorânea do Brasil, que se expressa no patrimônio histórico da cidade às 

características portuárias. Compreender as especificidades deste espaço precede à 

análise mais profunda do território, o que se acirra ao refletirmos sobre a ocupação da 

periferia. Isto porque consideramos que o território é resultado de ações conduzidas 

no espaço, que expressam sua territorialização. (RAFFESTIN, 1993). 

Os aspectos territoriais das cidades médias brasileiras constituem por si um 

objeto de relevo, mas amplia-se nesta abordagem a necessidade de um vasto 

arcabouço teórico, em função da confluência de questões que se colocam no espaço 
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da cidade de Paranaguá. Harvey (2005) em referência a Robert Park, um dos 

fundadores da sociologia urbana na conhecida Escola de Chicago, exaltava o 

ambiente urbano como sendo aquele, onde a humanidade pode vivenciar a vida 

intelectual. Relevava, no entanto, que a cidade representa o mundo criado, mas 

também o mundo no qual se está “condenado” a viver. A cidade se nos apresenta 

como criatura e criadora, sendo capaz de expressar através das relações 

espacializadas, os vínculos profundos que remetem-nos a essência dos que a 

habitam.      
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ANEXOS 

QUADRO 1 

NOME DO ENTREVISTADO IDADE MUDANÇA PARA A VILA

1) Sra A 82 anos Não se lembra do ano, mas afirma que ainda era muito 

jovem. 

Quando se instalou no lugar, que depois passou a ser 

chamado de “Colônia Santa Rita” havia apenas mais um 

morador, irmão de seu marido. Seu esposo, sr. João 

Ponciano é citado por todos como sendo o “dono” da 

área que se transformaria em Lixão. 

2) Sr O 54 anos Nascido em Antonina, veio para Paranaguá ainda 

criança, com 6 anos de idade, em 1960. É filho da sra 

Zulmira, cuja primeira instalação se deu na região da 

Colônia Santa Rita. 

3) Sra S 62 anos Nascida em Alexandra, veio para Paranaguá em 1951 

tendo se instalado na colônia. 

4) Sr N 47 anos Nascido em Paranaguá, na colônia Santa Rita, em 1961. 

Sua família veio de Antonina para morar na colônia. Em 

1981, sua família vendeu o terreno para a instalação da 

SADIA, mas não se mudaram do local. 

5) Sra Z 70 anos Nascida e criada em Antonina, mudou-se para 

Paranaguá, na colônia Santa Rita, ainda na década de 

60. Foi a primeira a afirmar que começou a trabalhar no 

Lixão logo que o mesmo se instalou na colônia. Embora 

tenha sido uma das primeiras pessoas a usufruir da 

atividade propiciada pelo lixo, quando se instalou na 

região possuía perfil de morador da zona rural. 

6) Sra R 30 anos Reside no local desde que nasceu. Segundo seu 

depoimento, sua mãe teria se mudado para a região 

ainda grávida. Sua família estaria entre os primeiros 

moradores que se mudaram para este local em busca da 

subsistência oferecida pelo Lixo. 

7) Sra Elisa Nd É casada com um dos netos de  Manoel Ponciano, um 

dos irmãos que ocuparam pioneiramente o lugar. A partir 

da família do marido, faz relatos sobre o lugar antes da 

instalação do Lixão.  

QUADRO 2 

NOME DO ENTREVISTADO IDADE RELAÇÃO COM A VILA

1) Sra El  Nd Dirige a creche municipal. Seus relatos demonstram 

grande apreço por trabalhar neste espaço. 

2) Sra S  35 anos Escola Rural Municipal Maria Trindade de Ensino 

Fundamental. 

3) Sra P Nd Coordenadora do Programa de Erradicação de Trabalho 

Infantil. 
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