
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

DIEGO GUSTAVO SILVÉRIO 

MATINHOS 

2017 



DIEGO GUSTAVO SILVÉRIO 

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação 

em Desenvolvimento Territorial Sustentável, da 

Universidade Federal do Paraná Setor Litoral, como 

parte dos requisitos para obtenção do título de mestre 

em ciências ambientais. 

Orientador: Prof. Dra. Márcia Regina Ferreira 

Coorientadora: Prof. Dra. Andréa Máximo Espínola 

MATINHOS 

2017 



Dados Internacionais de Catalogação na Fonte 

910 
S587e Silvério, Diego Gustavo 

Um estudo dos saberes das agentes comunitárias de saúde acerca da 
reprodução e do consumo do espaço por meio das segundas residências 
nos bairros Sertãozinho, Bom Retiro e Cambará Matinhos, Paraná / Diego 
Gustavo Silvério. – Matinhos, 2017. 

106 p. 

Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável) – 
Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral, Matinhos – PR, 2017. 

Orientadora: Márcia Regina Ferreira. 
Coorientadora: Andréa Máximo Espínola. 

1. Espaço urbano – Matinhos. 2. Agentes comunitárias de saúde –
Matinhos. 3. Desenvolvimento econômico – Aspectos ambientais. I. 
Ferreira, Márcia Regina. II. Espínola, Andréa Máximo. III. Universidade 
Federal do Paraná. Setor Litoral. Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Territorial Sustentável. IV. Título. 

Biblioteca da Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral 
Ficha catalográfica elaborado por: Fabrício Silva Assumpção – CRB-9/1867





A minha mãe Eliane, a qual sua existência me contempla com a maior 
das riquezas. E aos meus tios, Edmundo Jr, Dorli, Elisiane e Shirene. 

Em memória de minha vó Irene e meu vô Edmundo. 



AGRADECIMENTOS 

A elaboração desta dissertação não teria sido possível sem a colaboração, estimulo e 

participação de diversas pessoas. Por este motivo, gostaria de expressar toda minha gratidão e 

apreço por todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para que este trabalho se 

fizesse completo. A todos quero manifestar os meus mais sinceros agradecimentos. 

Em primeiro lugar agradeço especialmente a Profª Drª Márcia Regina Ferreira, orientadora 

deste trabalho, cuja a paciência, generosidade, competência, disponibilidade irrestrita com sua 

forma crítica e criativa de arguir as ideias por mim apresentadas, me permitiram o alcance dos 

objetivos e a conclusão deste trabalho. 

Consecutivamente agradeço a Profª Drª Andréa Máximo Espínola, pela generosidade e 

paciência, assim como pelas imensas e valorosas contribuições nas orientações. Não posso 

deixar de mencionar que sinto-me esplendorosamente honrado e contemplado pela orientação 

dessas duas gigantes. 

Agradeço a Universidade Federal do Paraná e ao o Programa de Pós-Graduação em 

desenvolvimento Territorial Sustentável que me acolheu e forneceu todos os aparatos 

necessários para a conclusão da minha trajetória no programa. Agradeço especialmente a Profª 

Drª e Coordenadora do PPGDTS Liliani Tiepolo, pela disposição e gentileza e apoio nos 

incontáveis momentos de aflição. Meus mais sinceros agradecimentos! 

Agradeço também a coordenadora da Unidade Básica de Saúde do Bairro Sertãozinho, 

enfermeira encarregada Srª Jussara, pela acolhida na UBS, assim como pela disposição e pelo 

conforto nas suas palavras em momentos difíceis, consecutivamente agradeço também aos 

seus companheiros e companheiras de trabalho da UBS, o qual não posso mencionar o nome 

por questões éticas, mas desejo por fim contemplá-los com este trabalho que apresento. 

Além de dedicar este trabalho, agradeço também à minha Mãe, Eliane pela educação e 

liberdade que me foram concedidos quando muito jovem, possibilitando fazer minhas 

próprias escolhas e caminhos a serem seguidos. Agradeço a minha tia Shirene Yoko Uchino, a 

qual sua inteligência, dedicação e disciplina sempre me serviram de inspiração. 

Agradeço aos meus amigos e colegas da Universidade que se mostraram sempre dispostos a 

me acompanhar em inúmeras conversas. Agradeço pela troca mutua que me permitiu concluir 



o trabalho com uma carga de aprendizagem totalmente interdisciplinar, sem vocês isso não

seria possível. 

Por fim agradeço a um ser superior que me protege e me guia todos os dias iluminando minha 

caminhada pela trilha da vida, e que sem ele este trabalho não seria minimamente realizável. 



Aprender generosamente significa não aprender com 

egoísmo, buscando a aquisição de conhecimento para 

vaidade pessoal ou para vangloriar-se em um amanhã de 

triunfos exteriores, esquecendo que muito do aprendido foi 

ensinado para evitar sofrimento e permitir passagem pelos 

trechos difíceis do longo caminho da vida. 

Raumsol 

“Gigantes são os mestres nos ombros dos quais eu me 
elevei.” 

Isaac Newton 



RESUMO 

O turismo em regiões litorâneas constitui-se como uma das formas mais comuns de 
desenvolvimento desta atividade, transformando espaços costeiros nos principais destinos 
turísticos do mundo. Como fruto do modelo de desenvolvimento hegemônico colonialista, 
surge no espaço urbano dos municípios costeiros através do turismo de massa, dotado por um 
rápido crescimento urbano, dando origem a processos conflitivos e geradores de impactos 
socioespaciais, assim como problemas de saturação, escassez de solo e degradação ambiental. 
Dado o contexto e a partir de uma abordagem do ecodesenvolvimento, o qual enfatiza os 
saberes locais, emerge a problemática do uso e consumo do espaço em zonas balneárias, a 
qual gerou a seguinte questão: Como o modelo de desenvolvimento de consumo do espaço no 
município de Matinhos impacta na saúde dos moradores permanentes? Para tanto, buscou-se 
como objetivo, identificar a partir dos saberes dos Agentes Comunitários de Saúde, quais são 
os riscos oferecidos a saúde dos moradores permanentes do município de Matinhos-PR. 
Como metodologia, a presente pesquisa social, qualitativa, exploratória descritiva, utilizou-se 
trabalho de campo, mapeamento participativo observação participante, entrevista e grupo 
focal com projeção com os ACSs de uma unidade básica de saúde, responsável por cobrir três 
bairros (Sertãozinho, Bom Retiro e Cambará) estabelecidos dentro do município balneário de 
Matinhos, estado do Paraná. Como resultado, a partir de uma nova abordagem epistêmica e 
cultural, a partir dos saberes dos agentes comunitários de saúde aborda-se o modelo de 
produção e consumo do espaço urbano no município de Matinhos, litoral do Paraná, e como 
este impacta na saúde dos moradores permanentes do referido município. 

Palavras-Chave: Saúde e urbanização balneária, Segundas residências e turismo de 
massa, Ecodesenvolvimento e saberes locais  



ABSTRACT 

Tourism in coastal regions is one of the most common forms of development of this activity, 
transforming coastal spaces in the main tourist destinations in the world. As a result of the 
colonialist hegemonic development model, it emerges in the urban space of coastal 
municipalities through mass tourism, endowed with rapid urban growth, giving rise to 
conflicting processes that generate socio-spatial impacts, as well as problems of saturation, 
soil scarcity and Environmental degradation. Given the context and from an ecodevelopment 
approach, which emphasizes local knowledge, the problem of the use and consumption of 
space in bathing areas emerges, which generated the following question: permanent residents? 
Therefore, we sought to identify, from the knowledge of the Community Health Agents, what 
are the risks offered to the health of the permanent residents of the municipality of Matinhos-
PR. As a methodology, this qualitative, exploratory and descriptive social research was used 
fieldwork, participative mapping participant observation, interview and focus group with 
projection with the Community Health Agents of a basic health unit, responsible for covering 
three neighborhoods (Sertãozinho, Bom Retiro and Cambará) established within the 
municipal district of Matinhos, state of Paraná. As a result, from a new epistemic and cultural 
approach, from the knowledge of community health agents, the model of production and 
consumption of urban space in the municipality of Matinhos, Paraná coast, is addressed, and 
how this impacts on the health of permanent residents of the said municipality. 

Key-works: Health and coastal urbanization, Second residences and massive 
 tourism, Ecodevelopment and local knowledge 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 O litoral brasileiro possui características extraordinárias no que se refere a aspectos 

ambientais, culturais e paisagísticos. Tais qualidades tornam as regiões de zonas costeiras 

muito visadas para o desenvolvimento da atividade do turismo. Desta maneira, o turismo em 

regiões litorâneas constitui-se como uma das formas mais comuns de desenvolvimento desta 

atividade (PEARCE, 1988), transformando o espaço costeiro em um dos principais destinos 

turísticos no mundo. No Brasil, o fenômeno teve início após a segunda Guerra Mundial com a 

recuperação das economias mercantis e a implantação do welfare state na Europa, as 

conquistas sociais dos trabalhadores e a consolidação das leis trabalhistas no Brasil – CLT – 

(1945), permitiram a ascensão de estratos sociais médios, e o acesso dos mesmos a bens de 

consumo duráveis através do aumento da renda per capta. Nesse mesmo contexto histórico, 

Becker (1995) aponta o surgimento das segundas residências nos referidos ambientes 

costeiros do território brasileiro na década de 1950, período em que vigorava o nacional 

desenvolvimentismo, modelo responsável pela implantação da indústria automobilística, pelo 

rodoviarismo como principal modal de transportes e pela ascensão de estratos sociais médios 

que incorporaram seus valores socioculturais a ideologia do veraneio e descanso dos finais de 

semana. 

 As múltiplas realidades geradas pelas segundas residências justificam a complexidade 

acerca do fenômeno. Desta forma, por articular e dinamizar os espaços onde se desenvolve, o 

fenômeno das segundas residências pode gerar efeitos positivos e/ou negativos em distintas 

realidades e lugares. Como exemplo, alguns autores como Tulik (1995), refere-se a aspectos 

positivos das segundas residências de como o aumento destas tende a gerar muita receita 

própria para os municípios, enquanto aumenta também os indicadores sociais de número de 

linhas telefônicas e o consumo residencial de energia elétrica. Exaltando assim que o caráter 

positivo está vinculado a perspectiva de mercado.  

 Em contraposição, afirmando o caráter negativo do fenômeno, Barros (1998) aponta 

para o fato de que as segundas residências geralmente acabam por desalojar com suas 

edificações e infraestruturas o uso do solo tradicional agrícola e pesqueiro, assim como 

provocam turbulências em níveis ambientais sociais e culturais como, perfis de emprego e 

alterações de estilos de vida, desorganização de drenagem, mudanças geomorfológicas, 

destruição na qualidade das águas doce e oceânicas. Nesta mesma linha Seabra (1979) aborda 

o caráter negativo do fenômeno, expondo como a lógica de produção capitalista leva as 
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cidades litorâneas a perder suas características balneárias e a subordinarem-se única e 

exclusivamente como centro de serviços e comércio. Outra contribuição de estudo pertinente 

ao aspecto negativo do fenômeno é abordada por Assis (2000), que os impactos de uma 

visitação massiva e de um crescimento desordenado das segundas residências sobre o solo 

litorâneo tem causado impactos socioambientais pela sobrecarga dos ecossistemas, serviços 

públicos, abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo. 

 Como fruto deste modelo de desenvolvimento, surge no espaço urbano dos municípios 

costeiros o turismo de massa com um rápido crescimento urbano, dando origem a processos 

conflitivos e geradores de impactos socioespaciais, assim como problemas de saturação, 

escassez de solo e degradação ambiental (ESPÍNOLA, 2013). Como característica geral dos 

referidos impactos e processos conflitivos gerados pelo uso e consumo do espaço para o lazer, 

destaca-se no município de Matinhos – PR, localização do objeto deste estudo, um 

adensamento demográfico expressivo e repentino nos períodos de verão (dezembro a março), 

causando desta maneira um afogamento temporário dos serviços públicos básicos. Destaca-se 

também uma expressiva ociosidade de estruturas residenciais em meses de baixa temporada 

(abril a novembro), caracterizando a especulação imobiliária e a consequente segregação 

socioespacial dos moradores permanentes do município. 

 A propriedade desses domicílios de uso ocasional representa um investimento em 

terras como reservas para o futuro. No entendimento de Oliveira (1978), uma das formas de se 

preservar o capital é investir em terras como reservas para o futuro, que contribui para a 

ampliação do capital dinheiro através da renda fundiária. 

 Uma prática muito comum no uso da segunda residência é o fato de muitos 

proprietários, intencionados em obter uma renda extra, alugam, arrendam ou emprestam suas 

residências de uso ocasional a terceiros (parentes, amigos e outros), prática comum também 

entre residentes fixos do município. 

 Dado o contexto que emerge a problemática do uso e consumo do espaço em zonas 

balneárias, a pesquisa que se apresenta nesta dissertação se desdobra sobre uma crítica visão a 

problemática do modelo de desenvolvimento vigente ao adotar autores como Escobar (2014, 

2016) que reconhece a diversidade de formas de entender o mundo e dar sentido a existência 

por parte de diferentes saberes. Ao debruçar-se a outros saberes, também se reconhece outros 

mundos. Segundo o autor “a epistemologia do sul tem sua orientação ético-política, pois tem 

sua aprendizagem na experiência, no saber e nas lutas de grupos sociais subalternos, ao menos 

comparados com aqueles da academia” (ESCOBAR, 2016, pg.13). Desta forma, o autor 
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reconhece que vivemos em uma crise, e que essa crise exige uma profunda reformulação 

epistemológica, na qual se rompe com a visão de mundo único, ou único universo. Considera-

se o pluri-verso, no qual há uma diversidade de mundos infinita. Assim, observa-se que 

existem múltiplos mundos, múltiplas ontologias ou realidades excluídas da experiência 

eurocêntrica. Nesse sentido, ao pensar a problemática do uso e consumo do espaço é preciso 

também ter uma abordagem decolonial, pois a colonialidade sempre silenciou os saberes e 

experiências dos que vivem no lugar.  

 Ao priorizar o entendimento acerca do uso e consumo do espaço no município de 

Matinhos, o qual surgiu e se desenvolveu com destaque por ser um turismo em zona 

balneária, questiona-se a partir disto, se há sustentabilidade nesse modelo de desenvolvimento 

em relação as pessoas que são permanentes do lugar. Questiona-se também a racionalidade do 

desenvolvimento proposto até o momento nessas áreas balnearias no tocante a 

sustentabilidade das pessoas deste lugar. Pois, há uma crise de civilização de múltiplas 

dimensões interdependentes e interpenetrantes e que manifestam uma busca de alternativas ao 

desenvolvimento. Segundo Strob (2004), a sustentabilidade do desenvolvimento é um 

problema complexo, porque a sua essência está implicada em um tecido de problemas 

inseparáveis, exigindo uma reforma epistemológica da própria noção de desenvolvimento.  

Desta forma, surge a importância de se pensar o desenvolvimento territorial 

sustentável a partir do ecodesenvolvimento e da diversidade epistêmica e cultural, buscando a 

partir dos saberes dos agentes comunitários de saúde responder a seguinte questão: Como o 

modelo de desenvolvimento de consumo do espaço no município de Matinhos impacta na 

saúde dos moradores permanentes? Desta forma, apresenta-se como objetivo geral: Identificar 

a partir dos saberes das ACSs, quais são os riscos oferecidos a saúde dos moradores 

permanentes do município de Matinhos-PR. Para o alcance de tal objetivo tal elencou-se os 4 

seguintes objetivos específicos: 1) - Compreender os saberes das Agentes Comunitárias de 

Saúde (ACSs) acerca do território 2) Quais riscos são oferecidos a partir do expressivo 

aumento demográfico decorrente do turismo de massa durante a temporada de verão e do alto 

contingente de residências ociosas durante o inverno, 3) – Confrontar a segregação 

socioespacial dos moradores a partir dos saberes dos agentes comunitários de saúde e por 

último, 4) – Entender como as agentes comunitárias de saúde enxergam o turismo e o turista 

no município de Matinhos. 

 A pesquisa teve como delimitação espacial três bairros (Sertãozinho, Bom Retiro e 

Cambará) estabelecidos dentro do município balneário de Matinhos, estado do Paraná. A 
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escolha dos referidos bairros se justifica pelo fato de constituírem importantes áreas de 

concentração de moradores permanentes, assim como por conter ao mesmo tempo áreas de 

grande contingente de residências de uso ocasional e também moradores da área rural. Deste 

modo, os três bairros constituem uma área mista no que se refere as residências de uso 

permanente e uso ocasional. Em relação a delimitação temporal, o foco das análises ocorreu 

de acordo com o tempo de exercício de função dos entrevistados como Agentes Comunitários 

de Saúde (ACSs). Que resultou em uma média de dez anos. (2007 – 2017). 

 Para alcance dos objetivos foram realizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: Levantamento de estado da arte pertinente ao tema pesquisado, levantamento 

de dados referentes a domicílios de uso ocasional, domicílios de uso permanente, evolução 

populacional e taxa de urbanização junto ao IBGE, conferindo dados da última década 

censitária (2000-2010). Para coleta de dados foi utilizado a construção de um mapa 

participativo juntamente às Agentes Comunitárias de Saúde (ACSs), assim como, entrevista 

semiestruturada individual, e grupo focal com projeção do mapa construído na primeira etapa. 

Assim o tratamento dos dados colhidos foi apresentado por meio de organização dos diálogos 

em formato de texto, quadros, tabelas e mapas. 

 A partir dos procedimentos metodológicos das seções seguintes, o presente esforço da 

pesquisa que se apresenta, visa não somente expor os efeitos da dinâmica do turismo, da 

especulação imobiliária sobre a saúde dos moradores permanentes do município de Matinhos, 

mas também trazer à luz os saberes das Agentes Comunitárias de Saúde da Unidade de Saúde 

do bairro Sertãozinho, assim como a valorização do trabalho que realizam junto à comunidade 

dos bairros Sertãozinho, Bom Retiro e Cambará. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ECODESENVOLVIMENTO E O DESAFIO DAS MÚLTIPLAS 
RACIONALIDADES 
 

 Para Lima (2002), o conceito de desenvolvimento está entre os que mais receberam 

definições e qualificações. - Desenvolvimento, social, humano, sustentável – No entanto, 

quando se fala em políticas de desenvolvimento, é indiscutível o predomínio do aspecto 

econômico e da polarização entre desenvolvimento econômico e social. Segundo Furtado 

(2000), a ideia de desenvolvimento está no centro da visão de mundo da sociedade e tem um 

sentido positivo, uma vez que traduz a realização das potencialidades humanas. 
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 Furtado (1974) aponta como as origens da dependência econômica, que caracterizam o 

subdesenvolvimento, colocam em evidência a ideologia hegemônica do desenvolvimento 

como um mito, e não como a etapa histórica do processo de desenvolvimento de um país. 

 
“[…] Temos assim a prova definitiva de que o desenvolvimento econômico – a ideia 
de que os povos pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais 
povos ricos. É simplesmente irrealizável. Sabemos agora de forma irrefutável que as 
economias da periferia nunca serão desenvolvidas, no sentido de similares às 
economias que formam o centro do sistema capitalista. Mas como negar que essa 
ideia tem sido de grande utilidade para mobilizar os povos da periferia e leva los a 
aceitar enormes sacrifícios, para, legitimar a destruição de formas de cultura 
arcaicas, para explicar e fazer compreender a necessidade de destruir o meio físico, 
para justificar formas de dependência que reforçam o caráter predatório do sistema 
produtivo? Cabe, portanto, afirmar que a ideia de desenvolvimento econômico é um 
simples mito. Graças a ele tem sido possível desviar as atenções da tarefa básica de 
identificação das necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades 
que abre ao homem o avanço da ciência, para concentra lá em objetos abstratos, 
como são os investimentos, as exportações e o crescimento. A importância principal 
do modelo The Limts to growth é haver contribuído, ainda que não haja sido o seu 
propósito, para destruir esse mito, seguramente um dos pilares da doutrina que serve 
de cobertura à dominação dos povos dos países periféricos dentro da nova estrutura 
do sistema capitalista” (Furtado, 1974, p 75). 
 

 Deste modo, ao pensar em um modelo de desenvolvimento que vá além do 

crescimento econômico puro, Sachs (1986; 2007) traz o conceito de ecodesenvolvimento, que 

para ele ao discutir seus princípios e características, deve-se partir de maneira hierárquica, 

onde o social estabeleça o comando, o ecológico enquanto uma restrição assumida e o 

econômico retomando seu papel instrumental. 

 

um estilo de desenvolvimento que, em cada ecorregião, insiste nas soluções 
específicas de seus problemas particulares, levando em conta os dados ecológicos da 
mesma forma que os culturais, as necessidades imediatas como também aquelas a 
longo prazo (SACHS, 1986, p. 18). 

 

 O conceito de ecodesenvolvimento nasce da vontade de atingir um equilíbrio durável 

entre o ser humano e a natureza, tendo como premissa a justiça social, prudência ecológica e 

eficiência econômica. Para Vieira (2007) estamos em uma era de incertezas, pois as ações 

voltadas para a criação de estratégias de ecodesenvolvimento colidem com os paradigmas do 

modelo de desenvolvimento hegemônico, constituído por um fundamentalismo de mercado, 

intensificações das desigualdades sociais, erosões intensivas da diversidade biológica e 

cultural e ainda pela alienação consumista onde tudo vira mercadoria. Podemos entender que 

a “crise de sentido” supracitada por Vieira (2007), corresponde ao que Weber (2004; 2012), 

concebeu como racionalidade instrumental, orientando que toda a ação se baseia no cálculo, 
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com fins racionais, tornando-se instrumental, procurando obter com um mínimo de gastos um 

máximo de efeitos desejados, evitando-se ou minimizando-se todos os efeitos colaterais 

indesejados, isto é, a invenção das técnicas, e do próprio progresso técnico. Tal racionalidade 

que se autodefine como única, é por Santos (2004), metonímica; e assim impõe ao mundo a 

cultura hegemônica do capital. 

 Sobre esta ótica de abordagem no ecodesenvolvimento como uma alternativa ao 

modelo de desenvolvimento hegemônico, emerge a necessidade do pensamento complexo, 

pois envolve necessidade de se ver e conhecer o mundo além de uma única racionalidade. 

Para Morin (2005) não haverá transformação sem reforma do pensamento, uma revolução nas 

estruturas do próprio pensamento. Assim, precisamos praticar um pensamento que torne 

possível o construir juntos, considerando sempre o indivíduo/sujeito, a espécie humana, a 

sociedade. Ao encontro do pensamento de Morin (2005), Streck (2015), em seus estudos 

sobre racionalidade ecológica, expõe que tal modelo de racionalidade contém elementos para 

formar cidadãos que saibam pensar juntos, assim como lideranças que consigam e entendam 

dos limites de seus projetos e discursos. A racionalidade ecológica de Streck tem como base a 

tomada de decisões em situações de incertezas, ao que chama de “decisões do estômago” 

remetido à “inteligência do inconsciente e ao poder da intuição” (GIGERENZER 2007; apud 

STRECK 2015). 

 Para Sachs (2007) ao pensarmos em ecodesenvolvimento, estamos na realidade 

buscando uma nova forma epistemológica e metodológica de se pensar o local. A construção 

deste desenvolvimento ecologicamente prudente e socialmente justo, que é tarefa de uma 

economia política ampla e consciente de sua dimensão ética, pois reflete sobre as finalidades 

sociais do desenvolvimento, passa por uma ressignificação do instrumental economicista 

(rompe a racionalidade puramente econômica) e requer a praxeologia social que considera a 

multidimensionalidade do ser humano. O autor destaca que os novos modelos de 

planejamento do local, precisam ser concebidos como uma província da praxeologia social e 

não como emanação do econômico, ou seja, “as soluções duráveis para os problemas 

ecológicos de nosso planeta deverão basear-se na igualdade” (SACHS, 2007, p.95) 

 Outra corrente ocupada com a superação da epistemologia colonizadora de base 

eurocêntrica, consoante ao conceito de ecodesenvolvimento, discutida até aqui, é discutida e 

exemplificada no livro epistemologias do sul por Santos & Meneses (2009), trazendo a 

racionalidade do “Buen Vivir”, evidenciando que outras formas de convivo com a natureza e 

assim com outras formas de conhecimento são necessárias e possíveis, e que o 
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desenvolvimento técnico/tecnológico através da racionalidade instrumental não é a única 

saída para alternativas ao desenvolvimento. Ainda para além da racionalidade instrumental, 

Streck (2015) postula que: 

 
“estudos da cultura popular apontaram para a coexistência de outras racionalidades 
além da científica, como a simbólica e a sapiencial (peresson, 1994). Pesquisadores 
identificaram múltiplas inteligências (Gardner, 1994). As pesquisas da neurociência 
têm abordado temas como a função do esquecimento, as ilusões da percepção, além 
das doenças do cérebro e formas de prevenção, especialmente em idades avançadas 
(BONHOEFFER & GRUSS, 2011). ou seja reconhece-se um quadro complexo do 
quadro do funcionamento da mente humana na lida com a realidade” (STRECK 
2015, p. 114) 

 

 Podemos observar tal coexistência de racionalidades apontadas por Streck (2015) ao 

observarmos a ocupação do solo urbano em cidades litorâneas desenvolvidas pelo turismo. 

Nestas cidades, as quais abordaremos nas seções seguintes, podemos observar o acúmulo de 

capital através do investimento em terra urbana como reflexo de uma racionalidade 

hegemônica. Mas podemos observar também uma certa racionalidade simbólica, que motiva e 

induz as pessoas a adquirirem um lugar para exercerem suas funções de ócio, lazer e férias 

que as cidades litorâneas sugerem. Conforme citado, tais racionalidades (hegemônica e 

simbólica) são descritas na teoria dos sítios de Zoaual (2010), na qual a racionalidade 

economicista instrumental hegemônica é dominada pelo homo oeconomicus e a racionalidade 

simbólica relacional, contida no que o autor denomina de homo situs. 

 

2.2  A PRODUÇÃO E O CONSUMO DO ESPAÇO URBANO: A DINÂMICA NA 
OCUPAÇÃO DA TERRA EM CIDADES LITORÂNEAS 
 

 Importante se faz lembrar nesta seção (uma vez que esta pesquisa aborda o tema 

modelo de desenvolvimento de consumo e produção do espaço), da mesma forma como fez 

Maricato (2015), que as cidades não são originárias do modelo capitalista de 

desenvolvimento, porém, através dele, as cidades mudam e se transformam a tal ponto que 

dificilmente poderíamos pensar tal modelo sem as cidades.  

 De acordo com Corrêa (2002), o espaço de uma cidade capitalista é constituído pelo 

conjunto de diferentes usos da terra urbana, denominado por geógrafos e urbanistas de espaço 

urbano ou a organização espacial da cidade. Segundo o autor supracitado, o espaço urbano é 

fragmentado e ao mesmo tempo articulado, reflexo de relações sociais e condições do campo 

simbólico de lutas (CORRÊA, 2005). É constituído por uma grande diversidade de usos, 

sendo esses usos os determinantes das áreas no interior do espaço urbano como, os bairros 
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residenciais de estratos sociais mais abastados, os bairros de estratos populares, periféricos, 

assim como as áreas industriais, zonas de concentrações comerciais e também o próprio 

centro da cidade. Deste modo, cada uma dessas áreas mantém relações espaciais entre si 

através dos fluxos de deslocamento de pessoas entre áreas de habitação e locais de trabalho, 

visitas a casa de amigos e parentes, saídas com destino a áreas de lazer. Tais relações espaciais 

compõem a amalgama que articula e une as fragmentações que compõe o espaço urbano. 

 Para Santos (2012), o espaço é considerado um conjunto de fixos e fluxos. Sendo os 

fixos, os elementos fixados em cada lugar, permitindo ações que modificam o lugar. E os 

fluxos responsáveis por recriar condições ambientais e sociais. “Os fluxos resultantes das 

ações e atravessam ou se instalam nos fixos, modificando seu significado e o seu valor, ao 

mesmo tempo que também se auto modificam” (SANTOS 2012, p. 63). 

 

O Espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 
contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações não considerados 
isoladamente, mas como quadro único no qual a história se dá. O espaço é hoje um 
sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por sistemas de ações 
igualmente imbuídos de artificialidade, e cada vez mais tendentes a fins estranhos ao 
lugar e a seus habitantes. (SANTOS 2012, p. 63).  

 

 Ao entendermos que o espaço é simultaneamente fragmentado e articulado através dos 

fixos e fluxos como expõe Santos (2012), e que tal configuração gerada através de 

articulações é a expressão espacial de fenômenos sociais, compreendemos que o espaço é 

visto como o lugar da (re) produção das relações sociais de produção. Sendo estas relações 

(sociais) criadoras do sentido de produção do espaço, elas mesmas produzem e são produzidas 

por ele. O espaço urbano é produzido por um conjunto variado de agentes sociais que fazem e 

refazem a cidade, atuando através de estratégias desempenhando processo de produção da 

cidade. Tal dinâmica da ação dos agentes sociais é complexa e originada no processo de 

acumulação de capital. Segundo Santos (2012), até agora o espaço foi usado, em quase toda 

parte como veículo do capital e instrumento da desigualdade. 

 Como forma de exposição objetiva, para compreensão de quem produz o espaço, 

Corrêa (2002) coloca que os agentes produtores do espaço são os proprietários dos meios de 

produção, sobretudo os grandes industriais, os proprietários fundiários, os produtores 

imobiliários, o estado e os grupos excluídos. 

 Quase sempre os grandes proprietários industriais em virtude da proporção e dimensão 

de suas atividades são os maiores consumidores do espaço, pois em sua maioria, necessitam 
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de terrenos amplos e baratos, bem posicionados geograficamente de acordo com seus 

interesses produtivos. 

 Os promotores imobiliários por sua vez são os atores que geram o processo das ações 

e agentes como, compra e venda de terrenos, definição de localizações, tamanho das unidades 

e qualidade das mesmas, quem constrói, quem comercializa a transformação do capital-

mercadoria em capital-dinheiro. Quase sempre a atuação dos promotores imobiliários é 

realizada de forma desigual, criando e assim reforçando a segregação espacial que caracteriza 

a cidade no modelo capitalista. 

 O Estado atua na organização espacial da cidade e essa função se constitui de maneira 

complexa pois, de acordo com Maricato (2015), é ele o responsável pelo controle do fundo 

público para investimentos, assim como cabe a ele também, através do poder local que lhe é 

atribuído, a regulamentação e o controle sobre o uso e a ocupação do solo. O Estado assume 

também o papel de principal intermediador na distribuição de lucros, juros, rendas e salários. 

Entre outros papéis, é também um dos principais consumidores industriais, além de regulador 

fundiário e promotor imobiliário. É dessa amplitude de relações que resulta tal complexidade. 

O Estado tem a prerrogativa de realizar zoneamentos para o uso do espaço através da função, 

forma das atividades e, também, pela valorização dessas áreas, constituindo-se como um 

grande regulador do espaço urbano através das leis. Nesse sentido, Corrêa (2002), lista um 

conjunto de instrumentos que o Estado dispõe para atuar na organização do espaço: 

 

a) – direito de desapropriação e precedência na compra de terras; 
b) – regulamentação do solo urbano; 
c) – controle e limitação dos preços de terras; 
d) – limitação da superfície da terra de que cada um pode se apropria; 
e) – impostos fundiários e imobiliários que podem variar segundo a dimensão do 
imóvel, uso da terra e localização; 
f) – mobilização de reservas fundiárias públicas, afetando o preço da terra e 
orientando espacialmente a ocupação do espaço; 
g) – investimento público na produção do espaço, através de obras de drenagem, 
desmontes, aterros e implantação da infra-estrutra; 
h) – organização de mecanismo de crédito à habitação. 

 

 Contudo, a ação do Estado sobre a regulação do espaço visa, sobretudo, criar   

condições favoráveis de realização e reprodução da sociedade capitalista. Conforme Corrêa 

(2002), os agentes sociais que fazem e refazem a cidade, são os grupos sociais excluídos. Na 

referida sociedade capitalista, configuram-se grandes diferenças sociais no que se refere ao 

acesso de bens e serviços produzidos socialmente. Em linhas gerais, os grupos sociais 

excluídos são aqueles que não possuem recursos financeiros suficientes para obtenção de um 
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imóvel, ou não dispõe de renda suficiente para manter alugueis. Este é um dos fatores que 

conjuntamente ao desemprego, condição suprimida de saúde e subnutrição desenham a 

situação dos grupos sociais vulneráveis. Como alternativa para sobrevivência, tais grupos se 

estabelecem em sistemas de autoconstrução, conjuntos habitacionais fornecidos pelo Estado e 

também em cortiços e favelas alocados em loteamentos periféricos na maioria dos casos 

desprovidos de serviços públicos básicos como, saneamento básico, postos de saúde, 

segurança pública, escolas. 

 
O poder social, econômico e político sempre esteve associado à detenção de 
patrimônio, seja sob forma de escravos (1850), seja sob forma de terras ou imóveis 
(de 1850 em diante). Essa marca – patrimonialismo – se refere também à 
privatização do aparelho de estado, tratando como coisa pessoal. O patrimonialismo 
está ligado à desigualdade social histórica, notável e persistente, que marca cada 
poro da vida no Brasil. E essas características, por outro lado, estão ligadas ao 
processo de exportação da riqueza excedente para os países centrais do capitalismo. 
(MARICATO, 2015, p. 27) 

 

 Podemos afirmar assim que a produção do espaço urbano na América Latina possui 

características nitidamente segregadoras, sendo tais reflexos das condições socioeconômicas 

dos habitantes da cidade. Grazia e Queiroz et al, (2001) coloca que: 

 

“a par do comportamento especulativo do capital imobiliário, os pobres são muitas 
vezes impelidos a criar uma cidade ilegal nos interstícios da cidade legal, muitas 
vezes aproveitando áreas públicas ociosas e/ou de preservação ambiental, incapazes 
que são de competir no mercado formal da terra urbana” (GRAZIA e QUEIROZ, 
2001,p.44) 

 

 Cabe ressaltar o conceito que orienta os processos dinâmicos de ocupação, uso e 

transformação do espaço urbano. Como já constatado por Karl Marx e também desenvolvido 

por David Harvey, entre o valor de troca da cidade como mercadoria e o valor de uso como 

condição mínima de vida, necessária para estratos sociais mais vulneráveis, há uma grande 

contradição que gera um conflito básico (HARVEY 1982). O estado de bem-estar social, num 

sentido amplo, quer na cidade um valor de uso. Já os capitais que ganham com a produção e 

exploração do espaço urbano, agem em função do seu valor de troca. Para eles a cidade é uma 

mercadoria, resultado de um processo resultante de determinadas relações de produção. 

Podemos concluir que a provisão habitacional no capitalismo passou de uma situação que 

predominava a busca de valores de uso para uma situação que prevalecem os valores de troca 

(HARVEY 2016). 
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O espaço é uma condição geral de existência e reprodução da sociedade. No modo 
de produção capitalista, ele é utilizado como meio de produção para a geração de 
mais valia (além de propiciar a obtenção de uma renda por parte dos proprietários 
fundiários), sendo, nesse sentido consumido produtivamente. O consumo produtivo 
sempre faz desaparecer uma realidade material ou natural – uma energia, uma força 
de trabalho, um instrumento, por exemplo, para transformar-se em valor adicionado 
à mercadoria. O consumo produtivo usa: é um uso e um valor de uso. Ele também 
produz. E como a privatização dos meios de produção é uma determinação geral do 
capitalismo, isso implica em uma crescente privatização do espaço na medida em 
que este se incorpora ao capital como meio de produção (BOTELHO, 2007, p.22-
23). 

 

 Esse processo de reprodução está ligado às condições de vida da sociedade, não 

podendo restringir-se apenas à esfera econômica, mas sim aos aspectos sociais como um todo. 

Essa acumulação, além de mercadorias e bens, produz também cultura, costumes, valores e 

até mesmo uma ideologia, despertando uma racionalidade inerente ao processo que divide e 

organiza o trabalho de modo que acaba por criar comportamentos que induzem ao consumo 

(CARLOS, 2008). 

 Desta forma o modelo de produção e consumo do espaço próprio do modelo 

capitalista, conforme exposto, é assistido também em espaços litorâneos, trata-se de uma 

ressignificação dos territórios do vazio, ou do medo (DANTAS, 2009), agora em territórios 

cobiçados e atraentes ao consumo. Espínola (2013), contribui com a ideia de que a 

racionalidade do turismo no período contemporâneo, ideologiza o trabalho e o não trabalho, 

impondo assim novos usos ao território, conferindo também um novo ritmo ao tempo social.  

 

O tempo e as paisagens, categorias fundamentais para o turismo, são transformados 
em bens de consumo e produto turístico. A atratividade dos lugares, representada 
por paisagens naturais ou construídas, precisa ser constantemente vendida, então, ela 
é constantemente recriada, ou melhor, padronizada em estilo, estética e atendimento. 
(ESPÍNOLA, 2013, p. 51-52) 

 

 Tal dinâmica imposta pelo capital sobre o uso do solo resultando no rápido 

crescimento do setor imobiliário, acarretam fatores de insustentabilidade ambiental e 

econômica, resultando em enormes impactos ambientais (ESPÍNOLA 2013, p. 57). Assim 

conspira para que a organização do espaço se perpetue com as mesmas características, 

favorecendo o crescimento capitalista e suas distorções (SANTOS 2012, p. 73). Boullón 

(2002) ressalta que a alta concentração de pessoas em um terreno reduzido é o motivo pelo 

qual a paisagem natural, que um dia foi motivo inicial da exploração turística, e que se 

utilizou, no início, como uma imagem vendedora para atrair os primeiros investidores, tenha 

desaparecido para dar lugar a um número crescente de edifícios altos que dominam todo o 
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espaço. Os empreendimentos de uso intensivo são presas de um círculo vicioso, pois quanto 

mais se constroem edifícios, devido ao aumento da concentração de pessoas, mais pessoas vão 

para o local, pois há mais edifícios construídos. Ou seja, além da especulação imobiliária que 

transformou em produto as áreas anteriormente ocupadas por populações nativas, acaba por 

excluí-las do processo de urbanização e também deturpando o cenário paisagístico natural, 

que no passado se fazia como elo motivador do turismo no litoral. 

 

2.3  TURISMO E SEGUNDAS RESIDÊNCIAS 

 

 Dado o contexto da seção anterior, entende-se que o turismo é uma atividade complexa 

e que, nas suas mais variadas relações econômicas, sociais, políticas e culturais, vem se 

difundindo de maneira acelerada, movimentando enormes proporções de capitais (OMT, 

2005). Sua expansão em escala mundial vem promovendo mudanças significativas nos 

lugares onde se desenvolve. Neste sentido, contrapondo o ponto de vista que relega o 

fenômeno do turismo como próprio e exclusivo da economia, (VERA, 1997 apud ESPÍNOLA 

2013) coloca que o turismo não é uma atividade propriamente econômica, mas sim uma 

prática social coletiva que gera atividades econômicas. No mesmo sentido Barretto (1995) 

aponta que o turismo é: 

 
Um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário de 
indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por motivos de recreação, 
descanso, cultura ou saúde, saem de seu local de residência habitual para outro, no 
qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada gerando múltiplas e 
inter-relações de importância social, econômica e cultural (BARRETO, 1995, p.13). 

 

 No entanto, Moesch (2000) afirma que “o turismo nasceu e se desenvolveu com o 

capitalismo. A cada avanço do capitalismo, há um avanço do turismo”. Neste contexto do 

turismo como gerador de atividades econômicas, próprio do modelo capitalista, muitos países, 

cidades, municípios, comunidades (porções de território) são eleitas para a implantação da 

atividade turística devido ao seu alto fator de desenvolvimento econômico. 

A modalidade de turismo em regiões litorâneas é a forma mais comum de 

desenvolvimento turístico, (PEARCE, 1988), a atividade que gera o maior número dos 

movimentos do turismo internacional, tornando o litoral, regiões de costa de oceanos, lagos e 

baías, o principal espaço de destino em muitos países. Assim, ao comercializar a natureza 

como um atrativo, articulando fluxos populacionais, implementando uma rede de 

equipamentos de infraestrutura como transporte, alimentação, hospedagem e outros serviços, 
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o turismo acaba por articular os elementos do espaço que para Santos (2012), é um conjunto 

indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações, resumidamente, “são os homens, 

as firmas, as instituições, o chamado meio ecológico e as infraestruturas (SANTOS, 1985). 

 Tais elementos do espaço, a distribuição dos meios de hospedagem utilizado por 

turistas vem sendo amplamente utilizados para medir as variações espaciais oriundas do 

turismo, pois os mesmos constituem uma forma física visível, resultante da atividade 

propriamente dita, sendo muitas vezes quantificadas espacialmente com finalidades fiscais e 

estatísticas (PEARCE, 1988). Nesta linha, dado os variados tipos de meios de hospedagem 

destinados ao uso turístico, enfocaremos a seguir uma reflexão teórica sobre uma categoria de 

hospedagem muito expressiva no litoral brasileiro, enfoque deste estudo, as chamadas 

segundas residências, também chamadas residências secundárias ou residências de uso 

ocasional, e outras variações do fenômeno como, turismo residencial e o residencialismo. 

 Através do exposto, apresentaremos sequencialmente os componentes sociais, 

espaciais e econômicos das segundas residências: 

– Componente social: a segunda residência converte o fim de semana e os períodos 

de férias num fato sociocultural característico da sociedade contemporânea. A redução da 

jornada de trabalho, a degradação do meio urbano, o surgimento do automóvel particular 

contribuiu para o uso dos finais de semana como principal período de aproveitamento do 

tempo livre. Para Sastre et al. (1992, p. 225), o fim de semana representa um espaço de 

liberdade no qual se vislumbra que o tempo livre é uma privilegiada oportunidade na qual a 

humanidade pode encontrar-se consigo mesmo, ao mesmo tempo em que permite se 

restabelecer das situações adversas do meio social e do trabalho. Conceitualmente a “segunda 

residência” ou “residência secundária”, se caracteriza como um tipo de hospedagem vinculada 

ao turismo de fins de semana e de temporada de férias. Tulik (1995) conceitua residência 

secundária como: […] um alojamento turístico particular, utilizado temporariamente, nos 

momentos de lazer, por pessoas que têm seu domicílio permanente num outro lugar. (p.21). 

Espínola (2013) em sua tese, nos traz denominação de turismo residencial ou oferta turística 

imobiliária reunindo as concepções de amplitude e complexidade do termo e suas variações 

através de Navarro (2004) que define “o turismo residencial quando o turista passa entre seis 

meses e um ano residindo no destino sem entrar na contagem do censo populacional”, ao 

passo que “a segunda residência” baseia se no desfrute das férias e finais de semana” e o 

sentido de que o residencialismo ocorre quando a segunda   residência passa a ser moradia 

primaria. 
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  – Componente espacial: a escolha do lugar para a segunda residência reside, no 

contexto geral, com as preocupações espaciais associadas com a paisagem, os benefícios e 

localização, o que provoca a expansão turística, principalmente, das análises da distribuição 

dos equipamentos turísticos e das suas incidências na organização socioespacial. Segundo 

Cazes (apud CASTILHO, 1999, p.95), tradicionalmente ligados à apaixonante problemática 

da localização, os geógrafos relacionam os fatores geográficos convencionais tais como: a 

atração da paisagem e do clima; a disponibilidade de infraestrutura e de equipamentos 

turísticos e a sedução sociocultural e espacial dos lugares observados. 

 – Componente Econômico: a segunda residência, ou a residência secundária, projeta a 

ideia de disponibilidade de uma renda excedente, pois demanda recursos para compra de 

terreno, construção da estrutura do imóvel (caso não haja o imóvel construído), manutenção, 

impostos, e também o deslocamento do proprietário/turista. Tais razões tornam a segunda 

residência uma modalidade de alojamento elitista, símbolo de status social, sendo a mesma 

uma característica de camadas sociais mais altas e, também em sua maioria, médias. Para 

estes estratos sociais médios a segunda residência se torna um tipo de alternativa viável visto 

que os mesmos dispõem de menor renda financeira e tempo livre para grandes viagens. 

 A literatura específica utiliza o termo alojamento para designar também as estadas nas 

segundas residências, configurando uma alternativa de lazer turístico, que é também uma 

opção de investimento. Apesar dos altos custos com manutenção e do baixo índice de 

frequentação, em sua maioria são utilizadas somente em temporadas de férias. 

 A propriedade desses domicílios representa um investimento em terras como reservas 

para o futuro, o que de uma forma contribui para a preservação e ampliação do capital 

dinheiro através da renda fundiária (OLIVEIRA,1978). 

 Uma prática muito comum no uso da segunda residência é o fato de muitos 

proprietários, para obter uma renda extra, alugam, arrendam ou emprestam de uso ocasional a 

terceiros (parentes, amigos e outros). Prática comum também entre residentes fixos do 

município. O que, torna a definição de segunda residência um conceito amplo e complexo de 

variações específicas para cada tipo de uso, ainda carece da falta de um consenso 

terminológico. Tal fato não é captado pelo conceito técnico do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). Apesar das residências secundárias fazerem parte dos domicílios 

particulares, torna se complexa a definição do termo propriamente dito. 

 O IBGE, órgão responsável por pesquisar e organizar dados referentes as residências 

de uso ocasional no Brasil, passou a incluir as residências secundárias entre os domicílios 
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fechados nas pesquisas de censo a partir da década de 1970. A classificação como domicílios 

de uso ocasional surge na sinopse preliminar do censo de 1980 (IBGE, 1981, Item IX). Em 

1991, o IBGE amplia o termo passando a utilizar domicílios particulares de uso ocasional, 

caracterizando como morador temporário, usado para descanso, férias, finais de semana ou 

outro fim. 

 Dada exposição dos conceitos para o entendimento teórico do fenômeno da segunda 

residência e suas variações, entendemos que o recorte espacial deste estudo, o município 

balneário situado no litoral paranaense denominado Matinhos, teve seu desenvolvimento 

urbano e econômico originado pelo turismo e, consequentemente, na necessidade moderna de 

se estabelecer temporariamente em ambientes costeiros, no qual surgem então as segundas 

residências e o turismo de massa. 

 O desenvolvimento urbano do referido município recorte espacial deste estudo, 

iniciou-se na década de 50 e ocorreu como em grande parte dos territórios costeiros do litoral 

paranaense. Tal desenvolvimento se deu devido ao contexto econômico nacional, quando 

estratos médios e baixos das classes trabalhadoras obtiveram a capacidade de poder consumir 

bens duráveis e a possibilidade de experienciar atividades de lazer e ócio para ocupar o tempo 

livre, conquistado como um direito social. Nesta mesma linha, Becker (1995) aponta que: 

 

No Brasil o aparecimento do fenômeno da segunda residência dá-se na década de 
1950 sob a égide do ‘nacional desenvolvimentismo’ que foi responsável pela 
implantação da indústria automobilística, pela ascensão do rodoviarismo como 
matriz principal dos transportes e pela emergência de novos estratos sociais médios 
e urbanos que, aos poucos, começariam a incorporar entre os seus valores sócio-
culturais a ideologia do turismo de lazer. O veraneio ou o descanso dos fins de 
semana se transformaram em valor social cuja satisfação levaria o turismo, de um 
modo muitas vezes predatório e desordenado, as regiões acessíveis a grandes centros 
urbanos do Centro-sul, e com atributos ambientais valorizados [zonas costeiras] 
(BECKER,1995,p.10) 
 

 Como um breve contexto histórico de origem e expansão do fenômeno em escala 

mundial, Dantas (2009) através do conceito de “Maritimidade”, aponta que o surgimento do 

interesse social pelas zonas de praia surgiu na Europa em meados de 1750 e 1840; Seguido 

por Corbin (1988) – na obra Le territoire du vide: L’Occident et le désir ou rivage, trazendo 

que seu surgimento e o interesse social por referidas zonas litorâneas ocorreu primeiro pelo 

abandono da concepção de um território do vazio, de medo, insalubre, para um local de 

práticas medicinais, terapêuticas e também religiosas, e logo em seguida como um efeito da 

moda, discurso que enriqueceu os modos de deleite da praia. Que de tal modo chega a 
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América do Sul, Chile, Uruguai e posteriormente Rio de Janeiro, Brasil. Dantas (2009) a 

firma: 

 
[…] ter ocorrido no Brasil, como em outras paragens, mudança de atitudes da 
sociedade local em relação aos espaços litorâneos, em consonância com a realidade 
higienista e descoberta das banesses dos banhos de mar e com a arte elitista de 
morar na praia, ocasionalmente (vilegiatura – segunda residência) ou 
permanentemente (habitação – residência principal). 

 

 O mapa apresentado na Figura 1, aponta a expressão do fenômeno de segundas 

residências (termo utilizado pelo IBGE como residência de uso ocasional) no Brasil. 

 Em grande parte dos estudos turísticos, a residência secundária é um tema central e 

referenciado com frequência como uma das principais categorias de alojamento. São poucos 

os estudos de caso que concentram tais discussões acerca do assunto. Em sua grande maioria 

localizam-se nos principais países da Europa e América do Norte. A segunda residência tem 

demandado inúmeras discussões entre estudiosos de várias áreas da ciência, principalmente 

no campo da geografia, devido sua complexidade e múltiplas repercussões causadas pelo 

fenômeno no espaço. 

 Mesmo com sua intensa expansão em escala mundial, as segundas residências são 

pouco estudadas sob abordagem de caráter qualitativo. As relações sociais materializadas 

territorialmente em áreas de segundas residências resultam no processo de produção e 

reprodução do espaço e devido a isso merecem um enfoque de investigações que não sejam 

orientadas somente por abordagens econômicas e quantitativas. 
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FIGURA 1 – MAPA DE CONCENTRAÇÃO DE DOMICÍLIOS DE USO OCASIONAL NO 
BRASIL 

 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010; E DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS, 
COORDENAÇÃO DE GEOGRAFIA. NOTA: OS MUNICÍPIOS QUE APRESENTAM 
ALTO PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES DE USO OCASIONAL 
ESTÃO DESTACADOS COM TOPONÍMIAS. 
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2.4  SAÚDE E DESENVOLVIMENTO NA ESCALA HUMANA: UMA 
PERSPECTIVA TERRITORIAL ATUAL 
 

 Não faltam em nossa época problemas de efeitos catastróficos e tão assustadores como 

a alarmante desigualdade social, a pobreza, a fome e a corrupção. Tanto em escala mundial 

como nacional, sendo estes um dos maiores causadores de externalidades negativas na saúde 

humana, e assim por consequência no desenvolvimento humano, social e econômico. 

 A relação entre saúde e desenvolvimento possui enorme complexidade, e vai muito 

além do fato de contrair doenças ou tratá-las. Para entender tal associação é necessário num 

primeiro momento compreender o que é saúde. 

 Segundo o conceito formulado em 1946 pela Organização mundial da Saúde (OMS), 

“saúde é o estado de mais completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a 

ausência de enfermidades”. No entanto, muitas argumentações se contrapõem a tal conceito, 

pois, dificilmente um indivíduo conseguiria manter esse estado de completo bem-estar nas 

três dimensões (física, mental e social) em todas as etapas de sua vida. O campo da saúde 

humana engloba a biologia humana, no qual se enquadram: as heranças genéticas e os 

processos biológicos de envelhecimento, o ambiente, que vai desde alimento disponível, o 

local de trabalho e a condição de moradia; o nível de educação, que resulta em decisões como 

o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, fumar e praticar exercícios físicos (Pesquisa 

nacional de saúde, 2013, dados analisados no suplemento publicado no International Journal 

for equity in healt); e também a própria organização da saúde no território, que são os 

hospitais, os médicos e o fornecimento de remédios a população. Para Audy (1971), a saúde é 

uma propriedade continua e potencialmente mensurável da habilidade e capacidade de reação 

de um indivíduo a ataques químicos, físicos, infecciosos, psicológicos e sociais, ou seja, um 

processo complexo e continuo de reação e adaptação.  

 Para Nogueira (2008), é frequente que a definição e o estudo da saúde se façam por 

referência a doença, à falta de saúde, e deste modo expressando uma dificuldade em definir 

um conceito que por sua vez é ao mesmo tempo médico, social, individual e coletivo. Em 

outros termos, Nogueira (2008) argumenta que o paradigma mecanicista se mostra 

insuficiente na definição complexa de saúde, na qual se busca respostas e soluções ao 

surgimento de patologias, para as quais se reconhecem causas múltiplas sem que alguma seja 

considerada ao mesmo tempo necessária e suficiente. Para a referida autora, o conceito de 

saúde assume uma dimensão “espaciotemporal”, pois pode ser entendido de diferentes 

formas, em diferentes períodos temporais e lugares, trazendo assim a ideia de que, a saúde na 
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salutogênese, rompe com a visão focada na ausência das doenças (patogênese): 

 

O anterior modelo patogênico revela-se insuficiente face ao novo conceito de saúde, 
que passa a ser perspectivado num modelo salutogênico (CHARLTON, 1994): a 
saúde cria-se e conquista-se, é um recurso a ser explorado, um potencial a 
desenvolver (NOGUEIRA 2008, p. 28) 

 

 Importante o destaque da importância de fatores sociais políticos e econômicos no 

aumento da esperança de vida de uma população. No sentido de mitigar os níveis de pobreza, 

desnutrição, insalubridade do meio, e outras necessidades humanas. Essa proposta de 

mudança de paradigma, que é o olhar não mais na direção da doença e de seus fatores 

externos, mas um olhar para a saúde, considerando sua origem e promoção, apresenta-se, 

segundo Marasca (2009 p.155), “como um novo paradigma em profunda consonância como 

que se pratica na medicina de orientação antroposófica há praticamente um século” 

 Para Max-Neef (1993), a crise enfrentada pelo mundo contemporâneo torna-se uma 

mega crise por não atingir somente a esfera econômica, mas também os setores político, 

social e cultural, assim dificultando a vida humana. Neef postula que o desenvolvimento só 

traz benefícios ao ser humano quando põe a economia a serviço das pessoas, e não o inverso, 

e aponta para a necessidade de indicadores de crescimento qualitativo. 

Já a Organização Mundial da Saúde, ao pensar sobre os elementos para uma cidade 

saudável, aborda a Carta de Ottawa que apresenta a promoção da saúde como um processo, 

através do qual a população se educa e busca os meios para conseguir controlar os fatores que 

favorecem o seu bem-estar e da comunidade, assim como, buscam conhecer os fatores que 

podem estar colocando em risco, tornando-a vulnerável ao adoecimento ou prejudicando sua 

qualidade de vida. Ou seja, ao pensarmos em desenvolvimento territorial, precisamos pensar 

na saúde como processo e a importância das pessoas nesse processo, assim como a relação de 

saúde e modelo de desenvolvimento apresentado. 

 De acordo com Neef (1993), o modelo desenvolvimentista nos levou a pensar que as 

necessidades humanas são infinitas, variando de acordo com os períodos históricos, quando 

na verdade tal ideia é falaciosa pois as necessidades humanas são finitas, poucas e 

classificáveis e além disso, tais necessidades são as mesmas em diferentes culturas e em todos 

os períodos históricos. Ainda segundo o autor, um modelo de desenvolvimento orientado na 

satisfação das necessidades humanas, transcende a racionalidade econômica convencional 

orientada na instrumentalização por se referir ao ser humano em sua totalidade e inteireza. 

Para auxiliar a compreensão de tal finitude de necessidades humanas, Neef criou uma 
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taxionomia multidimensional, estabelecendo uma diferença entre necessidades e satisfatores 

humanos. Como exemplo Neef utiliza um modelo chamado matriz de satisfatores, ou seja, os 

satisfatores são uma maneira ou meio de se atender as necessidades de um grupo (QUADRO 

1). 

 Para Lima (2002), o conceito de desenvolvimento está entre os que receberam ampla 

diversificação de definições e qualificações. - Desenvolvimento, social, humano, sustentável. 

No entanto, quando se fala em políticas de desenvolvimento, é indiscutível o predomínio do 

aspecto econômico e da polarização entre desenvolvimento econômico e social. 

 Celso Furtado definiu o desenvolvimento econômico como um processo de mudança 

social pelo qual um número crescente de necessidades humanas preexistentes ou criadas pela 

própria mudança são satisfeitas através de uma diferenciação no sistema produtivo decorrente 

da introdução de inovações tecnológicas (FURTADO, 1964). Ainda segundo o autor, a ideia 

de desenvolvimento está no centro da visão de mundo da sociedade e tem um sentido 

positivo, uma vez que traduz a realização das potencialidades humanas. Porem tal modelo de 

desenvolvimento vigente possui raízes no pensamento eurocêntrico do século XVIII, que 

relaciona a ideia de progresso a três correntes predominantes da época: o iluminismo, a 

acumulação de riquezas, e a expansão geográfica da cultura europeia (FURTADO, 2000). Tal 

ideia de progresso remete-se ao que Max Weber (2004) concebeu como racionalidade 

instrumental, orientando que, toda a ação se baseia no cálculo, com fins racionais, tornando-se 

instrumental, procurando obter com um mínimo de gastos um máximo de efeitos desejados, 

evitando-se ou minimizando-se todos os efeitos colaterais indesejados. Isto é, a invenção das 

técnicas, e do próprio progresso técnico. 

 São as mudanças estruturais nas sociedades capitalistas geradas pelo avanço técnico e 

sua expansão que fundamentam o conceito de desenvolvimento, dando a esse conceito dois 

sentidos diferentes: Um que refere-se a evolução e à eficiência de um sistema social de 

produção, mediante a acumulação e o progresso tecnicista, e o referente ao grau de satisfação 

das necessidades humanas (FURTADO, 2000).  

 O desgaste do modelo neoliberal como base para o desenvolvimento econômico em 

países periféricos que adotaram tal projeto, provoca hoje um novo olhar sobre a estratégia de 

se colocar em prática um único modelo de desenvolvimento em países tão diferentes, 

baseando-se numa receita universal única, desconsiderando as complexidades geográficas e 

culturais de cada território. 
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Boisier (1996) ao elaborar elementos acerca do desenvolvimento, argumenta que a 

lógica de mercado, não considera a complexidade de cada território e não busca conhecer os 

elementos e saberes da própria realidade e especificidade do próprio Território. Para o autor, o 

desenvolvimento para ser refletido, precisa considerar os atores, as instituições, a cultura, os 

procedimentos desenvolvidos, os recursos existentes e seu entorno. É partir dessa 

complexidade de elementos que tecem o tecido social que será possível abordar o 

desenvolvimento de forma ampla, caso contrário, recorre-se novamente a um modelo único. 

 Ao se pensar na questão do discurso sobre o desenvolvimento, o ponto de partida de 

cada território não é considerado e nem mesmo as desigualdades de poder, mas a partir de um 

pensamento social europeu, opera-se um tipo de “colonização da realidade”, onde 

encontramos, segundo Escobar (2014, p. 25-26) as seguintes fases do pensamento acerca do 

desenvolvimento: de 1951-2000, uma ideia de desenvolvimento nas ciências sociais 

atravessou três momentos principais, ou seja, três orientações teóricas constantes: a) teoria da 

modernização entre as décadas de 50-60 com sua teoria aliada ao crescimento econômico; b) 

Teoria da dependência nos anos 50 e 70; c) Crítica ao desenvolvimento como discurso 

cultural nos anos 90.  

 Escobar (2016) aponta que o desenvolvimento neoliberal globalizante ocupa territórios 

com intenção de promover um único desenvolvimento globalizante a força, desconsiderando 

o que chama de “pluriverso”, insistindo por transformar todos os múltiplos mundos em um 

único, no qual se refere como o “mundo mundial”. 
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“El Pluriverso es una herramienta: primeiro, para generar alternativas al Mundo 
Mundial que sean aceptables a los mundiales, y, segundo, para dar voz a aquellos 
outros mundos que interrumpen la história del mundo Mundial” (ESCOBAR 2016. 
p,22-23). 

 

 Para Escobar (2014) ao se abordar o desenvolvimento do território é preciso romper 

um modelo de mundo único, para tanto, a partir do estudo crítico do desenvolvimento cria-se 

uma distinção entre os conceitos de cultura. Há o conceito de cultura simbólica e o conceito 

de cultura como diferença radical. É a partir da ideia da diferença epistêmica e do pluriverso 

que olha-se o território considerando seus processos (muitos mundos), civilização, 

cosmovisão, diferença epistêmica e lógicas comunitárias. Este olhar, oportuniza pensar e atuar 

no campo da cultura e do desenvolvimento, clarificando as diferenças, práticas políticas e 

práticas significativas do lugar. Olhar o Território como território de diferenças, traz a 

ontologia política dos direitos ao território, gerando a possibilidade de ações éticas e políticas 

por meio da ativação política da relacionalidade.  

Ao encontro do pensamento de Boisier (1996), Escobar (2014), Zaoual (2003), propõe 

o fim de um único ponto de vista, de um modelo hegemônico para todos, apontando para uma 

incapacidade do mercado globalizante ordenar todas as dimensões da vida humana. Neste 

mesmo sentido Zaoual postula que os humanos é um animal territorial, e que esse vínculo 

imaginário com o território é quase que instintivo, abrindo a perspectiva para seu conceito de 

“Sítio Simbólico de Pertencimento”, que pode ser entendido sinteticamente como um 

marcador imaginário dos espaços vividos:  

 

De modo essencial, cada sítio é uma entidade imaterial que impregna o conjunto da 
vida em dado meio. Ele possui um tipo de caixa-preta feita de crenças, mitos, 
valores e experiências passadas, conscientes ou inconscientes, ritualizadas. Ao lado 
deste aspecto feito de mitos e ritos, o sítio possui também uma caixa conceitual que 
contém seus conhecimentos empíricos e/ou teóricos, de fato, um saber social 
acumulado durante sua trajetória. Enfim, os atores em dada situação operam com 
sua caixa de ferramentas que contém seu saber-fazer, técnicas e modelos de ação 
próprios ao contexto. (ZAOUAL, 2006a, p. 32).  

 

 Com efeito, Zaoual opõe-se ao economicismo puro, visto que nenhuma dimensão da 

vida humana pode separar – se das outras. Consoante mente propõe novos rumos para uma 

economia não-violenta, emergindo a questão da racionalidade situada (in situ) como solução a 

racionalidade perversa do “homo economicus” este, limitado a uma adequação puramente 

técnica entre meios e fins. Diante da crise da civilização global, se faz necessário pensar em 

termos de multiplicidade, territorialidade, movimento, diversidade de racionalidades e uma 
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ampla variedade de imaginários locais que se constroem fundamentalmente em função dos 

empréstimos e das microcivilizacionais (ZAOUAL 2006. p 235).  

 Santos (2012), aborda que quanto mais os territórios são cortados por estradas, menos 

as pessoas e as produções têm espaço para se concentrarem. A cidade é na visão de Santos 

(2012), um grande meio de produção material e imaterial, o lugar que se consome e produz, 

um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações e que, por este 

motivo, o processo global de produção não se satisfaz com mera economia política ou 

economia política da urbanização, exigindo assim a necessidade de uma “Economia Política 

da Cidade”. Segundo Santos (2012), a humanidade se concentra cada vez mais nas cidades, 

assim como o próprio espaço produtivo. Deste modo a cidade se torna ainda o meio de 

trabalho e o meio de existência para maior parte das pessoas (SANTOS 2012b, p. 114-115). A 

Economia política para o autor, é o simplificadamente o estudo da produção, de suas 

condições de realização e de suas consequências diversas. 

 Diante do exposto, a saúde pode ser vista em sua relação com o desenvolvimento 

como um complexo econômico de atividades que se encontra na raiz dos esforços públicos e 

privados nacionais para inovação e desenvolvimento. Tendo como característica um processo 

social e político que requer aproximação ao campo da economia política para que seja 

compreendido em toda sua dimensão. 

 Segundo Gadelha (2003; 2006), o complexo econômico da saúde envolve a interação 

entre segmentos industriais e de serviços com um alto potencial para alavancar paradigmas-

chave da revolução tecnológica em curso, sendo estratégico para as possibilidades e os limites 

do desenvolvimento das regiões de dos países, abrindo ao mesmo tempo, uma possibilidade 

de aliar a lógica econômica com a lógica social no processo de desenvolvimento econômico. 

 Gadelha at. al. (2007) destaca através de uma reunião de teóricos uma rica 

organização que no campo teórico-conceitual, destacam-se sete distintas vertentes de análise 

que incorporam a saúde na relação com o desenvolvimento, são elas: 

1) – A saúde como um componente essencial a qualidade de vida e de intervenção pública na 

área social, configurando uma dimensão privilegiada para a geração do bem-estar, da 

equidade e da inclusão social (BUSS & PELEGRINI, 2006). 

 

2) – Um fator genérico que conforma o ambiente socioinstitucional indutor do 
crescimento econômico e dos investimentos, captado sob diversas formas e 
modelagens matemáticas nas teorias endógenas do crescimento, incorporando, por 
exemplo, a expectativa de vida ou o capital humano na função do investimento 
(FIGUEREDO, 2006), em conjunto com outros fatores, como por exemplo as 
atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e da educação. 
3) – Um conjunto econômico de atividades que conformam uma fonte importante de 
geração de renda, emprego e inovação, sendo uma frente de mudanças estruturais 
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relacionadas à expansão dos novos paradigmas dominantes no contexto atual de 
globalização assimétrica e de profundas transformações tecnológicas, remetendo 
para uma abordagem de economia política de corte estruturalista (GADELHA, 
2003; 2005). 
4) – Uma política fundamental de conformação dos modernos sistemas de proteção 
social e, de forma mais ampla, para os Estados de bem-estar, associando-se a 
movimentos de desmercantilização do acesso (e maior responsabilidade social sobre 
os riscos de morte e adoecimento das pessoas), mercantilização de oferta e 
acumulação de capital, que convivem de forma complexa e contraditória nos 
distintos sistemas de saúde (VIANA & ELIAS, 2007). 
5) – Uma área que, em virtude de mobilizar uma magnitude de renda e da riqueza 
dos países, reúne interesses diversos que acentuam a disputa pelo poder na definição 
das diretrizes políticas da saúde. A dimensão política ou de poder da assistência a 
saúde refere-se aos conflitos existentes entre os que usam os serviços de saúde, os 
que proveem, pagam por eles e os regulam (FREEMAN & MORAN, 2002). 
6) – Uma atividade que, pela sua natureza, envolve um arranjo político-institucional 
rico e complexo, ainda mais marcante quando se trata de países continentais 
federativos e democráticos, como o Brasil, envolvendo relações de diferentes esferas 
de governo e com a sociedade civil inerentes ao processo de desenvolvimento e sua 
configuração territorial (MACHADO, LIMA at al, 2007). 
7) – Uma área importante e crítica para a geopolítica internacional, notadamente 
para países fronteiriços, tendo papel cada vez mais destacados nas políticas voltadas 
para integração de países de uma mesma região ou continente, como é o caso do 
Mercosul e da América do Sul (GADELHA & COSTA, 2007; DRAIBE, 2007) 
 
 

 Cada uma das vertentes, de alguma forma reforça o argumento da saúde como uma 

área estratégica para o desenvolvimento. 

 Como um exemplo para um entendimento objetivo, utilizamos o exemplo do médico 

polonês Rudolf Carl Virchow, que em 1846, diagnosticou na Silésia, região norte da 

Alemanha, a pobreza, a fome, a corrupção e a desigualdade como a causa de uma epidemia de 

tifo que matou aproximadamente 15 mil pessoas. John Snow e Rudolf Carl Virchow 

produziram importantes trabalhos sobre este tema, demonstrando a relação de causalidade 

entre os fatores socioeconômicos e o seu impacto na saúde pública. (HOUSE, 2015). Nesta 

mesma linha de pensamento em que as desigualdades sociais são consideradas determinantes 

e condicionantes de saúde, Wilkinson at. al. (2015), na obra intitulada “O Nível”: Por que 

uma sociedade mais igualitária é melhor para todos, aponta através de dados históricos como 

o aumento da expectativa de vida na Inglaterra coincidiu com a primeira e segunda guerras, 

visto que durante os períodos de conflito os serviços de saúde foram muito prejudicados. E 

numa contrapartida, houve aumento de salário (9%) de classes mais baixas e diminuição (7%) 

dos estratos médios. Os autores apontam que a partir de certo limiar, o aumento do PIB per 

capita, não implica em melhora na saúde, através do qual expõe o porquê um pais muito rico 

pode não ter uma população saudável ou uma elevada expectativa de vida. 

 O índice de Desenvolvimento Humano (IDH), muito utilizado para medir o grau de 

desenvolvimento de estados, municípios e regiões, engloba a saúde como forma de medir a 

expectativa de vida, agregado a educação e renda per capita. Nesse sentido Sen (2000) aponta 
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que a saúde integra o conceito de desenvolvimento, sendo um dos fatores determinantes das 

condições de vida e bem-estar. 

 Dadas as contradições entre as diversas correntes teóricas acerca do conceito de 

desenvolvimento, Gadelha (2009) ressalta que o elo entre saúde e desenvolvimento é muito 

mais que uma necessidade para aferição das condições de vida, as ações em saúde contribuem 

para o desenvolvimento regional, tanto pelo seu componente de investimento quanto pelo 

impacto que exercem no contexto que determina os investimentos locais, regionais e 

nacionais. O mesmo autor, coloca que a saúde em seu elo com o desenvolvimento, como um 

complexo econômico de atividades que está na raiz dos esforços públicos e privados nacionais 

para inovação e desenvolvimento. 

 No que se refere a questão territorial da saúde no processo de desenvolvimento, muito 

sabemos do processo existente entre os avanços e descobertas realizados pelas ciências 

médicas e o tempo de sua aplicação prática na sociedade, dada pela questão mercadológica de 

como o setor da saúde é tratado no modelo capitalista de desenvolvimento. Tema tratado por 

Negri e Di Giovani (2001), na questão de acesso e direito a saúde. É neste contexto que a 

dimensão de território se faz presente, tanto no acesso social dos avanços produzidos pela área 

médica, quanto nas investigações de realidades sociais mais vulneráveis. Mas não somente em 

tais determinações, a dimensão territorial se faz pertinente, mas também para questões de 

planejamento e organização de ações e práticas distributivas em saúde. 

 Dentro da polissemia de concepções teóricas acerca do conceito de território, um 

recente trabalho desenvolvido por Marcos Aurélio Saquet (2007, 2010) permite visualizar as 

diferentes abordagens do conceito de território trabalhado por autores italianos, franceses, 

ingleses e americanos, além dos principais autores que discutem o tema no Brasil, sendo eles: 

o renomado geógrafo Milton Santos; Rogério Haesbaert e Marcos Saquet: 

 

“Milton Santos elabora uma argumentação de caráter eminentemente 
epistemológica, pautada em processos sociais e reconhecendo a natureza como um 
elemento do território; R. Haesbaert faz uma discussão teórica e ontológica centrada 
na reterritorialização a partir de fatores políticos e culturais, incorporando mais 
recentemente uma preocupação mais sistemática com a natureza e, M. Saquet, 
efetiva uma discussão teórico-metodológica, destacando a produção do território sob 
as forças econômicas, políticas e culturais […] (SAQUET, 2007, p. 122). 

 

 Sendo para Haesbaert (2001, 2002), possível destacar diferentes concepções de 

território em quatro vertentes: politica, cultural, econômica e natural, uma vez que essa 

dissociação serve somente para fins de análise, pois a dinâmica territorial conjuga várias 

dimensões simultâneas. 
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A territorialidade é o acontecer de todas as atividades cotidianas, seja no espaço do 
trabalho, do lazer, da igreja, da família, da escola etc., resultado e determinante do 
processo de cada território, de cada lugar; é múltipla, e por isso, os territórios 
também o são, revelando a complexidade social, e ao mesmo tempo, as relações de 
domínios de indivíduos ou grupos sociais com uma parcela do espaço geográfico, 
outros indivíduos, objetos, relações (SAQUET, 2010, p. 129). 

 

 Até muito pouco tempo o território era entendido somente como a área de atuação do 

estado, e seus limites eram definidos apenas como instâncias do poder municipal, estadual e 

nacional. Mas ao considerar o território como uma apropriação social, cultural, político, 

econômico vamos de encontro as concepções de Santos (1998), que compreende que o 

território é determinado pelas diferentes funções espaciais, não sendo possível entendê-lo ao 

ignorar as relações políticas e econômicas dadas no modelo de produção capitalista. Dada 

concepção torna possível definir territorialmente um espaço para a efetivação de ações 

práticas de saúde.  

 Santos (1999) ao desenvolver uma análise acerca do território e o dinheiro, enfatiza 

que o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 

superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. 

O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo 

que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas 

materiais e espirituais e do exercício da vida. 

 De acordo com Monken & Barcelos (2005, apud Kleinübing, 2017), através do estudo 

do território se reconhece também a população e suas características, identificando os 

problemas e as dificuldades na área da saúde. Desta maneira, torna-se possível elaborar uma 

avaliação do impacto dos serviços de saúde sob determinada população.  

 Faria e Bortozzi (2009), ressaltam a necessidade da busca por uma nova abordagem 

territorial em saúde, que contemple múltiplos olhares, se apresenta ainda mais necessária em 

escala urbana, onde tudo se torna mais complexo. Nesses territórios urbanos diferenciados, o 

processo saúde doença pode ser investigado como um evento diferenciado ou particular. O 

fenômeno biológico, como um fenômeno social, pode ser entendido em sua dependência 

territorial urbana. 

 O Sistema Único de Saúde, expresso/instituído na Constituição Federal de 1988 e lei 

orgânica da saúde (Lei 8.080/90), relaciona a perspectiva territorial a diretriz de 

descentralização, por meio da estratégia de regionalização das ações e serviços de saúde. 

Configurando assim um projeto político de organização de um sistema público de saúde no 

Brasil, descentralizado, unificado e hierarquizado no território com o objetivo de expansão do 

acesso à saúde, atenção as necessidades locais, participação social e uso eficiente dos 
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recursos. Deste modo, Barcellos (2000) aponta que a organização imprime uma lógica de 

localização e funcionamento, tal encontro de condições de risco e populações vulneráveis a 

riscos, são determinados por fatores econômicos, culturais e sociais atuantes no mesmo 

espaço e tempo. 
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3  METODOLOGIA 

 

 A metodologia é uma forma instrumental para estabelecer os procedimentos lógicos 

que foram utilizados na investigação científica dos fatos da natureza e da sociedade (GIL, 

2008). É um processo intelectual para adquirir conhecimentos através da investigação de uma 

realidade e a busca de novas verdades sobre um determinado fato. Assim, o objetivo 

primordial de uma pesquisa é descobrir respostas para os problemas, mediante o emprego de 

procedimentos científicos (FACHIN, 2006). No entanto, no desenvolvimento desta pesquisa 

utilizaremos as falas, as experiências, os saberes, a linguagem do cotidiano, como uma fonte 

de conhecimento científico estável, fiável e valido. Segundo Gadoua (2007), experiência é 

antes de tudo vinculada à prática, ou ao uso. Segundo o autor, trata-se de conhecimentos 

adquiridos pelo exercício de conhecimentos ligados a fatos e observações em campos bem 

delimitados. 

 

3.1  DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 A presente pesquisa possui caráter exploratório de um estudo de caso conforme a 

figura 2. De acordo com Yin (2001), o estudo de caso representa uma investigação empírica e 

compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e análise de 

dados. Pode incluir tantos estudos de caso único quanto de múltiplos, assim como abordagens 

quantitativas e qualitativas de pesquisa. A junção das duas abordagens pode produzir 

resultados de melhor qualidade sem a necessidade de esforços excessivos, podendo ser um 

meio eficiente de aumentar a compreensão do objeto de estudo (SERAPIONI, 2000). 

 Os estudos quantitativos são descritos como objetivos, generalizáveis e reprodutíveis, 

sendo muito utilizados para avaliar estudos que tenham um produto final estável e mensurável 

no aspecto concreto. Para tal abordagem utilizou-se a base de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, Censo 2010), disponível na internet e dados cadastrais da 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) e também da Prefeitura Municipal do 

município de Matinhos (PMM) entre outros dados secundários. 

  A abordagem qualitativa trabalha com a observação naturalista e não controlada 

através de procedimentos exploratórios, descritivos, dinâmicos, indutivos, holísticos e não 

generalizáveis, bem como, diversos aspectos específicos no universo de significados. Os 

estudos de teor qualitativo, são métodos orientados na busca da magnitude das causas e dos 

fenômenos sociais e constitui interesse para dimensão subjetiva, assim como aspirações, 
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motivos, valores e atitudes, direcionado por relações, processos e fenômenos que não podem 

ser reduzidos por simples operacionalidade de variáveis, permitindo uma melhor compreensão 

do contexto comportamental da saúde e de pesquisas que possam ser generalizadas para toda 

uma população (MINAYO, 1994; 2000). E mesmo possuindo uma abordagem de pesquisa 

mista, (quantitativo e qualitativo), essa pesquisa foi delineada pela abordagem qualitativa de 

cunho social. 

 A dinâmica da pesquisa se desenvolveu a partir de uma fase exploratória descritiva 

elaboração do problema, na qual se fez necessário uma pesquisa bibliográfica, delimitação 

dos instrumentos de pesquisa, execução de pesquisa de campo e de análise de resultados. A 

dinâmica descrita foi baseada conforme o esquema da FIGURA 2. 

 

FIGURA 2 – PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

FONTE: Autor (2017) com base em Ferreira (2010)
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3.2  UNIVERSO E CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTUDO 

 

 O município de Matinhos (FIGURA 3), localiza-se no litoral do estado do Paraná. Sua 

população residente fixa é estimada em 33.024 habitantes, constituído por uma área de 

unidade territorial de 117,743 km² (IBGE 2016). Localizado a aproximadamente 111 km de 

distância da capital do estado, Curitiba, e a 35 km do segundo maior porto graneleiro da 

América Latina. 

 

FIGURA 3 – MAPA REPRESENTANDO A ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SERTÃOZINHO DENTRO DO MUNICÍPIO DE 
MATINHOS. 

 

FONTE: IMAGEM GOOGLE, FORMATAÇÃO EM SIG PELO PRÓPRIO AUTOR 

 

 O universo da presente pesquisa se caracteriza através da Equipe de Saúde da Família 

(eqSF), que apresenta-se como um eixo da atenção primária em saúde (APS), constituída 

como a porta de entrada e nível primário de acesso do usuário ao Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 O Ministério da Saúde definiu a Saúde da Família como estratégia prioritária para a 

organização e fortalecimento da APS (Atenção Primária a Saúde) no Brasil. Por meio dessa 

estratégia, a atenção à saúde é feita por uma equipe composta por profissionais de diferentes 

categorias (multidisciplinar) trabalhando de forma articulada (interdisciplinar), que considera 

as pessoas como um todo, levando em conta suas condições de trabalho, de moradia, suas 

relações com a família e com a comunidade. Cada equipe é composta, minimamente, por um 
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médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e/ou técnico de enfermagem e ACS, cujo 

total não deve ultrapassar a 12. Essa equipe pode ser ampliada com a incorporação de 

profissionais de Odontologia: cirurgião-dentista, auxiliar de saúde bucal e/ou técnico em 

saúde bucal. Cabe ao gestor municipal a decisão de incluir ou não outros profissionais às 

equipes tal como referida pela Organização Mundial da Saúde (1978): 

 
“A atenção essencial à saúde baseada em tecnologias e métodos práticos, 
cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis tornados universalmente 
acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles e a 
um outro custo que tanto a comunidade como o país possam arcar em cada estágio 
de seu desenvolvimento, um espírito de autoconfiança e autodeterminação. É parte 
integrante do sistema de saúde do país do qual é função central, sendo o enfoque 
principal do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. É o 
primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema 
nacional de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde 
as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de 
atenção à saúde”. 

 

 O conhecimento da população de uma rede de atenção à saúde envolve um processo 

complexo, estruturado em vários momentos, sob a responsabilidade fundamental da atenção 

primária: o processo de territorialização; o cadastramento das famílias; a classificação das 

famílias por riscos sociossanitários; a vinculação das famílias à unidade de atenção primária à 

saúde/equipe do Programa de Saúde da Família; a identificação de subpopulações com fatores 

de riscos; a identificação das subpopulações com condições de saúde estabelecidas por graus 

de riscos; e a identificação de subpopulações com condições de saúde muito complexas. 

 Dado contexto de organização do sistema básico de saúde, o município de Matinhos 

possui 8 unidades básicas de saúde, contabilizando um total de 55 Agentes Comunitárias de 

Saúde compondo a APS, sendo a mesma pertinente a cada unidade de saúde, formando assim 

52 microáreas para 28 bairros e balneários. De acordo com o Guia do Agente Comunitário de 

Saúde (2012), o programa de agente comunitário de saúde (PACS), teve sua criação em 1991 

como uma das estratégias do ministério da saúde para mudar a forma de organizar os serviços 

de saúde e melhorar o acesso e a qualidade da atenção à população. 

 De acordo com o Ministério da Saúde (2009), o trabalho do agente comunitário de 

saúde, objeto desta pesquisa, é a extensão dos serviços de saúde dentro das comunidades. As 

ACSs são membros da própria comunidade e possuem um envolvimento pessoal direto com 

ela. Se destacam como importantes atores sociais pela capacidade de se comunicar com as 

pessoas e, por constituir uma liderança natural no seu metiê. O trabalho de rotina do agente 

comunitário de saúde tem como objetivo contribuir para a qualidade de vida da comunidade. 

O MS ressalta que a execução plena do trabalho de agente comunitário o indivíduo deve antes 

de mais nada conhecer amplamente o seu território de cobertura; conhecer não só os 



48 

 

problemas da comunidade, mas conhecer também suas potencialidades de crescer e se 

desenvolver socioeconomicamente, ser ativo, possuir ação iniciativa, ser bom observador de 

pessoas, coisas e ambientes, assim como ser ético e respeitoso como toda a comunidade e 

demais profissionais. Sua atuação deve preservar valores culturais da comunidade integrando 

o saber popular ao conhecimento técnico. Os agentes comunitários possuem facilidade em 

identificar áreas e pessoas em situação de risco – individual ou coletivo – e quando 

identificam contam com um aparato estrutural para dar cabo de determinadas problemáticas. 

 Dados os apontamentos acerca da organização das equipes responsáveis pela estratégia 

da APS, é importante ressaltar que tal sistema se organiza num território de dinâmica 

demográfica e espacial complexa. O litoral paranaense é constituído como um destino 

turístico que sofre uma dinâmica sazonal de visitação massiva, e também uma latente disputa 

espacial no que tange empreendimentos imobiliários. Tal fenômeno será apresentado nas 

discussões desta pesquisa, mas para fim de contexto, e exposição do universo e caracterização 

do campo de estudo que envolve o cenário onde atuam os agentes comunitários de saúde, 

apontaremos sucintamente os dados do IBGE de 2001 e 2010, (TABELA 5). Os dados 

indicam um percentual de 65% de residências de uso ocasional sobre o total de residências de 

uso permanente no município, de tal modo representando um percentual expressivo de 

residências de uso ocasional. Estes dados podem nos dar uma aproximação da realidade e 

dinâmica demográfica no município, classificada como sazonal concentrando nos meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro um índice massivo de turistas. 

 

3.3  PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 No QUADRO 2, relacionamos os procedimentos metodológico com os objetivos da 

pesquisa e as expectativas de dados a serem obtidos para refletir sobre os saberes dos agentes 

de saúde e a problemática das segundas residências. 

 

QUADRO 2 – MÉTODOS E OBJETIVOS DA PESQUISA 
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Procedimento 
Metodológico 

OBJETIVOS 

Pesquisa 
bibliográfica e 

revisão de 
literatura 

Compreender o fenômeno da segunda residência, e também a importância 
da relação entre saúde e desenvolvimento. 

Estudo de 
caso 

Informações dos ACSs acerca dos efeitos dos imóveis de segunda 
residência 

Observação 
participante 

Durante a construção do mapa e do grupo focal e visitas a unidade básica 
de saúde observar os saberes dos agentes de saúde e suas percepções acerca 
do território estudado; assim como entender como os ACSs enxergam o 
turismo e o turista no município de Matinhos. 

 
Mapa 

participativo 
 

1) - Compreender os saberes dos agentes comunitários de saúde acerca do 
território e do fenômeno das segundas residências. Com enfoque na 
configuração socioespacial das segundas residências 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista 
semiestrutura

da 
 
 
 
 
 
 

1) - Compreender os saberes dos agentes comunitários de saúde acerca do 
território e do fenômeno das segundas residências.  2) - Identificar quais 
são os riscos oferecidos a saúde dos moradores permanentes do município 
de Matinhos-PR decorrentes do: a) expressivo aumento demográfico 
decorrente do turismo de massa durante a temporada de verão e do b) alto 
contingente de residências ociosas durante o inverno, 3) – Confrontar a 
segregação socioespacial dos moradores a partir dos saberes dos agentes 
comunitários de saúde e por último. 

--------------------------------------------------------------- 
 1 – Nome / Idade / Sexo. 2 – Tempo de função ACS. 3 – Origem: 4 – 
Tempo de residência no Município? 5 – Local de moradia? 6 – Mora com 
quantas Pessoas? 7 – Composição familiar? 8 – Motivo de ter vindo morar 
em Matinhos? 9 – Onde reside (em que parte do território)? 10 – Já recebeu 
a visita de algum ACS? 11 – O que acha do trabalho do ACS? 
(Importância) 12 – Atende quantas famílias aproximadamente? Média de 
pessoas? 13 – Qual a frequência das visitas que realiza na comunidade? 14 
– Costuma circular na própria área de cobertura? 15 – Como faz a 
identificação dos novos moradores? 16 – Faz visitas, (ou já fez) a 
moradores temporários? Com que frequência? 17 – Quais mudanças 
ocorrem na vida particular durante o verão? (Temporada)a) Mercado b) 
Hospital c) Banco d) Preços e) Deslocamento f) irritabilidade h) Outros. 18 
– Quais mudanças ocorrem no mundo do trabalho como ACS durante o 
verão (temporada)? a) Maior número de visitas na comunidade? b) Maior 
número de ocorrências na comunidade? c) Maior dificuldade no trabalho. 
19 – Se pudessem receber um apoio no trabalho, em que período 
consideraria tal apoio mais útil? 20 – Possui um aumento da equipe de 
agentes durante o verão? 21 – Acredita que o adensamento populacional 
possa oferecer algum tipo de risco parra a saúde da população? Quais? 22 – 
Acredita que as residências ociosas possam oferecer algum tipo de risco 
para a saúde da população? Quais? a) Aumento das contaminações b) 
quadro epidemiológico c) Viroses d) Dengue e) Gripe f) HIV g) Febre 
amarela h) Diarreias i) Alergias j) Outros. 23 – Observa ou tem 
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conhecimento de famílias residindo em zonas marginais? Percebe avanços 
ou concentrações desses casos? Ex: Zonas vulneráveis: Encostas de rios; 
Morros; zonas com risco de alagamentos. 24 – Percebe aumento de 
poluição durante a temporada? a) Rios b) Mal cheiro c) água potável d) 
Lixo e) Cidade suja 25 – Já observou residentes de maior poder aquisitivo 
em zonas marginais ou vice-versa? Qualidade de moradia da comunidade 
em geral. 26 – Já observou residências secundárias em zonas marginais ou 
em zonas de vulnerabilidade? 27 – Já recebeu alguma queixa/ reclamação 
por parte de algum morador acerca dos visitantes de verão  Vizinho 
veranista – estresse – irritabilidade – animais – barulho – outros. 28 – 
Conhece alguém que mude ou saia do município durante os períodos de 
temporada? 29 – Percebe de alguma maneira residentes gostando da 
temporada? Consegue identificar o interesse? 30 – Conhece algum 
veranista/ residente secundário que visite o município após a temporada? 
31 – O que acha do turismo no município? a) Positivo para os moradores? 
b) O que acha das residências ociosas? Bom/ruim/indiferente. 32 – 
Acredita haver no bairro do sertãozinho mais residências de moradores 
permanentes ou secundários/visitantes? a) em sua microárea qual maioria? 
33 – Consegue dizer qual das 8 microáreas é mais habitada? No 
inverno/Verão. 34 – Acredita que a temporada e o alto índice de ocupação 
possa afetar a saúde dos residentes permanentes de alguma forma? 35 – 
Conseguiria apontar no mapa pertinente a sua microárea as seguintes 
informações: a) Áreas de alagamento; b) Terrenos baldios; c) Concentração 
de moradores permanentes e secundários; d) Áreas de maior 
monitoramento; e) Concentrações de lixo durante os períodos de 
temporada; f) Áreas marginalizadas; g) Avanços em áreas de proteção 
ambiental (Mata), invasões de moradias; h) Áreas mais valorizadas no 
bairro; i) Concentração de pobreza; j) Áreas de maior circulação de pessoas 
– INVERNO e VERÃO; j) Áreas de maior circulação de pessoas – 
INVERNO e VERÃO 
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Grupo Focal 
com projeção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar consensos e dissensos contidos nos discursos dos ACSs a 
partir das entrevistas individuais, buscando assim entender a relação 
entre a alta concentração demográfica nos períodos de temporada de verão, 
decorrente do turismo de massa, assim como, a alta concentração de 
residências ociosas nos demais períodos do ano, com a saúde dos 
moradores locais/ permanentes/ fixos do referido local de estudo. E 
também verificar através de uma projeção do mapa construído em conjunto 
com os ACSs, apontamentos referentes as microáreas de cobertura dos 
ACSs como maiores e menores, quantidades e concentrações das seguintes 
referências:  A) – Maior quantidade de Residências de Uso Ocasional; B) 
– Maior quantidade de Residências de Uso Particular; C) – Maior 
quantidade de Habitantes Permanentes; D) – Maior quantidade de 
Habitantes Visitantes; E) – Menor quantidade de Residências de Uso 
Ocasional; F) – Menor quantidade de Residências de Uso Permanente; G) 
– Menor quantidade de Habitantes Permanentes; H) – Menor quantidade de 
Habitantes Visitantes; I) – Maior quantidade de habitantes Socialmente 
vulneráveis; J) – Enchentes/ alagamentos; K) – Residências de maior 
qualidade estética; L) – Residências de menor qualidade estética; M) – 
Maior concentração de acumulo de lixo; N) – Maior concentração de 
Terrenos Baldios; O) – Maior concentração Casas abandonadas; P)– Maior 
concentração Barulho; Q)– Maiores incidências de Invasões 

 
 

Analise e 
interpretação 

 
 

a) - Compreender os saberes dos agentes comunitários de saúde acerca do 
território e a problemática das segundas residências e como enxergam o 
turismo e o turista no município; b) Identificar quais são as doenças e 
problemas específicos que ocorrem especialmente no período de 
temporada, e por fim; c) Confrontar a segregação socialespacial dos 
moradores a partir dos saberes dos agentes comunitários de saúde a partir 
de uma perspectiva territorial atual acerca do desenvolvimento.

 

 
3.3.1  Estudo De Caso 

 

 O estudo de caso como método não se refere apenas a uma escolha de procedimento, 

mas à escolha de um determinado objeto a ser estudado, que pode ser uma pessoa, um 

programa, uma instituição, uma empresa ou um determinado grupo de pessoas que 

compartilham o mesmo ambiente e a mesma experiência (STAKE, 1994). A principal 

diferença entre o estudo de caso e outras possibilidades de pesquisa é o foco de atenção do 

pesquisador que busca a “compreensão de um caso particular em sua complexidade” 

(STAKE, 1994). Assim, o estudo de caso é definido como “uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 

2001). O estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas, valendo-se de 

diferentes técnicas de pesquisa, que visam apreender uma determinada situação e descrever a 

complexidade de um fato (MARCONI; LAKATOS, 2011). Segundo Yin (2010), 
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experimentos, levantamentos, Para Gil (2008), o estudo de caso é caracterizado pela 

investigação profunda e exaustiva de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu 

conhecimento amplo e detalhado, o que mediante os outros tipos de delineamentos é mais 

difícil de se atingir, neste caso o estudo é sobre os saberes dos 6 agentes comunitários de 

saúde que pertencem a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Sertãozinho, no município 

de Matinhos – PR que atuam em três bairros deste município, ou seja, os dados e resultados 

deste estudo são específicos a este caso estudado no período de 2015 a 2017. 

 

3.3.2  Observação Participante 

 

 De acordo com Minayo (1993; 2016), a observação participante pode ser considerada 

como a parte essencial do trabalho realizado em campo na pesquisa de cunho qualitativo e que 

em muitas situações ela costuma ser mais importante do que qualquer outra técnica. Ela se 

define como o processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador de uma situação 

social, sendo tal observador aquele que fica em relação direta com seus interlocutores, 

participando da vida social deles e cenário cultural dos investigados, com a finalidade de 

colher dados e compreender o   universo do estudo. Minayo (2016) aponta que na observação 

participante, mais do que se colocar no lugar do outro e relativizar o espaço social em estudo 

e se aproximar ao máximo do grupo ou indivíduos em estudo, a atividade de observação 

constitui também um sentido prático, permitindo o pesquisador ficar mais livre, não sendo 

prisioneiro de um instrumento rígido de coleta de dados ou de hipóteses testadas 

anteriormente ou durante o processo de pesquisa. 

 Para Gajardo (1986), a pesquisa participante rompe com a pretensa naturalidade do 

pesquisador, e que desta forma ao estudar os movimentos sociais, abandona o convencional, o 

que chama de distanciamento crítico para orientar e também, fortalecer a participação popular 

nas organizações. Na pesquisa social, a autora demonstra que a produção de conhecimento e 

comunicação de conhecimento podem acontecer a um só tempo, inteirando o pesquisador e o 

pesquisado, ciência e atuação crítica. Para Gajardo (1986), o enfoque da pesquisa participante 

é o único que propõe a participação dos sujeitos ao longo do processo. Assim, o produto da 

pesquisa subsidia a ação e, ao mesmo tempo, procura novas fórmulas para melhorar o 

trabalho educacional e de organização.  

 Ainda de acordo com Minayo (2016), o principal instrumento da pesquisa de 

observação é o caderno de campo ou chamado também de diário de campo, que é caderno, 

caderneta ou dispositivo eletrônico utilizado para anotar todas as informações que não fazem 
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parte do documento formal de entrevista e suas múltiplas variações e formas. O material 

escrito/anotado deve ser utilizado pelo pesquisador quando for realizar a análise qualitativa. 

 A coleta dos dados foi realizada dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro 

Sertãozinho, no município de Matinhos, tendo a observação participante como instrumento 

circundante aos demais instrumentos e etapas de coleta de dados da pesquisa construção de 

mapa participativo, entrevista semiestruturada e entrevista com grupo focal combinado com 

projeção, aplicada nas agentes comunitárias de saúde (ACS). A metodologia aplicada foi 

desenvolvida em 4 etapas, sendo algumas delas divididas por fases. Como veremos a seguir: 

 Toda a coleta de dados realizada através da observação participante durante as estadas 

na unidade básica de saúde do bairro Sertãozinho foi registrada em um caderno de campo e 

também em um dispositivo eletrônico (smartphone) reunindo imagens, textos e alguns 

memorandos de áudio feitos pelo próprio pesquisador, registrando observações e percepções 

acerca do universo do trabalho das agentes comunitárias. 

 

3.3.3  Mapeamento Comunitário Participativo 

 

 Para Herlihy e Knapp (2003), mapeamento participativo é aquele que reconhece o 

conhecimento espacial e ambiental de populações locais e os insere em modelos 

convencionais de conhecimento. Suas raízes metodológicas estariam ligadas ao que as 

agências promotoras do “desenvolvimento” chamam de “observação participativa” e 

“metodologias de pesquisa colaborativa”. Assim é que métodos de pesquisa participativas 

combinadas com tecnologias como as dos SIG – Sistemas de Informação Geográfica, dos 

Global Positioning Systems (GPS) e do sensoriamento remoto foram adotados para a 

elaboração dos mapas, gerando um novo horizonte de produção e uso de tais instrumentos de 

representação espacial. 

 O SIG é um sistema computadorizado – software – projetado para coletar, gerenciar, 

armazenar ou analisar as informações com referências sobre espaços geográficos e dados 

associados de atributo. Cada vez mais a utiliza-se a tecnologia SIG para explorar as questões 

de interesse das comunidades e esse processo, os dados locais com referências sobre espaços e 

territórios, bem como os dados não relacionados a espaços, são integrados e analisados para 

dar apoio aos processos de discussão e tomada de decisões. 

 Os projetos chamados de mapeamento comunitário envolvem diretamente os atores da 

comunidade no levantamento do uso da terra e das fronteiras de seus domínios. A construção 

do mapa participativo nesta etapa da pesquisa possibilitou uma aproximação real com os 
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saberes dos agentes comunitários de saúde, assim como dos demais componentes da equipe 

de saúde da unidade, permitindo a identificação de variados conhecimentos que os agentes 

possuíam acerca do território em estudo. 

 A aplicação deste instrumento metodológico foi realizada em 7 fases. Abaixo 

seguimos um passo a passo de como foi realizada a construção do mapa participativo. 

 Fase 1 – Realizado dia 29/ 09/ 2016 – Encontro com as agentes UBS – Sertãozinho – 

Aproximação e verificação de conhecimentos empíricos relacionados à dimensão espacial do 

território em estudo. Aproximação na qual se deu a partir de uma conversa inicial, um tipo de 

aquecimento em que surgiram outras possibilidades. 

 Fase 2 – Realizado dia 03/ 10/ 2016 – Encontro com as agentes. UBS – Sertãozinho – 

Realizou-se a marcação manual da área de cobertura territorial de responsabilidade de cada 

agente comunitário. Para tal fim foi utilizando um mapa base impresso em tamanho A4, 

contendo informação geográfica do arruamento da área de pertinência do estudo. As 

marcações foram feitas manualmente com caneta colorida pelos próprios agentes, 

individualmente e em conjunto, onde cada um marcou a sua própria área de cobertura. 

 Fase 3 – Realizado dia 04/ 10/ 2016. Transferência de dados coletados para um 

software de informação geográfica – Após a coleta dos dados na fase 2, realizou-se a 

transferência dos dados coletados para um software SIG (QGIS), no qual a demarcação 

realizada pelas ACSs resultou em informações poligonais pertinentes a dimensão espacial da 

área de cada ACS. A marcação poligonal dos dados revelou a dimensão total da área de 

cobertura da unidade de saúde do bairro Sertãozinho e também a microárea pertinente a cada 

ACS. 

 Fase 4 – Realizado dia 07/ 10/ 2016 – Encontro com os agentes Realizado. UBS – 

Sertãozinho – Nesta fase foi realizada uma exposição dos dados transcritos para a ferramenta 

SIG, através de nova impressão em tamanho A4, no qual revelou para as ACSs através de 

polígonos, a dimensão total da área de cobertura da unidade de saúde e também a microárea 

pertinente a cada ACS. Após o exposto, os agentes fizeram nova marcação com caneta 

colorida com a finalidade de corrigir os pontos de cobertura dos polígonos. Correções 

pertinentes a lacunas entre as microáreas e a excessos ocorridos durante a transferência dos 

dados para o software de informação geográfica. Nesta fase a exposição mostrou os polígonos 

sobrepostos a uma imagem de satélite do Google Earth pro (Image 2016 CNES/ Airbuss; 

Image 2016 Terra Metrics; Image 2016 Digital Globe; Data SIO, NOAA, US. Navy. NGA. 

GEBCO) (APENDICE A – Territorialização e monitoramento ESF). 
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 Fase 5 – Realizado dia 08/ 10/ 2016 – Transferência das correções manuais realizadas 

na fase anterior para a ferramenta SIG – Nesta fase foi realizada a transferência das correções 

feitas pelos agentes na fase 4 para a ferramenta (software) SIG. 

 Fase 6 – Realizado dia 11/ 10/ 2016 – Encontro com os agentes Realizado. UBS – 

Sertãozinho – Durante esta fase foi realizado o refinamento e aprimoramento das referências 

de representação poligonal de cada microárea, etapa realizada individualmente com cada ums 

dos 6 ACSs. Nesta etapa foi utilizando diretamente a ferramenta SIG com uma imagem de 

satélite, através do qual realizou-se uma exposição dinâmica da área em estudo, pois a 

ferramenta permitiu várias aproximações da área de trabalho dos agentes. 

 Fase 7 – Realizado dia 31/01/ 2017 – Confecção e impressão do mapa construído 

pelos agentes – Confecção e impressão do mapa construído pelos agentes em tamanho 

1,80x1,90cm para a utilização das próprias ACSs como mapa de estratificação de risco da 

área de cobertura da UBS do bairro Sertãozinho. Mapa utilizado na última etapa do percurso 

metodológico – Grupo focal com projeção no mapa. 

 

3.3.4  Roteiro De Entrevistas Semiestruturadas 

 

 Segundo Minayo (2016), as entrevistas semiestruturadas combinam perguntas 

fechadas e abertas, em que o entrevistado pode discorrer sobre o tema proposto sem se 

prender à indagação formulada, e além disso, pela forma de captar a fala de maneira formal 

sobre determinado tema ou assunto, a entrevista quando analisada deve incorporar o contexto 

da sua produção, e quando possível deve ser acompanhada e complementada de informações 

vindas da observação participante, desta forma o investigador terá elementos práticas, 

cumplicidades, omissões que assinalam o cotidiano das 6 Agentes Comunitárias de Saúde. 

 Anteriormente a realização das entrevistas semiestruturadas com as ACSs, enfoque 

principal da coleta de dados, realizou-se uma fase de pré-teste com o roteiro de entrevistas, 

aplicando-o aos demais membros da unidade de saúde (TABELA 1 relação da equipe UBS) 

(Roteiro piloto apêndice B), procedimento este, que de acordo com Gil (1999), deve-se 

aplicar ao roteiro de perguntas, passando por uma prova preliminar, tendo tal prova a 

finalidade de evidenciar possíveis complexidades de questões que possam causar um mal 

entendimento do interlocutor, imprecisões na redação, questões desnecessárias ou 

constrangimentos ao informante e exaustões. Contudo, após a entrevista primária realizada 

com os demais membros da unidade, realizou-se uma reestruturação do questionário devido a 

constatações de algumas complexidades nas perguntas, e posteriormente a adaptação, aplicou-



56 

 

se o instrumento definitivo nas Agentes Comunitárias de Saúde. As questões utilizadas nas 

entrevistas semiestruturadas serviram também para elaborar e adaptar o roteiro de entrevistas 

utilizado no método de grupo focal com projeção, descrito na próxima seção. As entrevistas 

foram registradas com um gravador de áudio e devido a estrutura de entrevista aberta, cada 

entrevista teve um tempo de duração diferente, resultando em um tempo médio de duração de 

23 minutos para cada funcionário da equipe da UBS, conforme relação exposta na TABELA 

1, e com duração de 34 minutos para cada membro ACS, conforme relação na TABELA 2. 

 

TABELA 1 – RELAÇÃO DE TEMPO MÉDIO DE ENTREVISTA COM A EQUIPE DA 
UBS – SERTÃOZINHO 

 
FONTE: ORGANIZAÇÃO DO AUTOR 

 
 

 
 

TABELA 2 – RELAÇÃO DE TEMPO MÉDIO DE ENTREVISTA COM OS ACSs DA UBS 
– SERTÃOZINHO 

 
FONTE: ORGANIZAÇÃO DO AUTOR 

Equipe UBS
Duração da 

Entrevista (em 
minutos)

ACSs
Duração da 

Entrevista (em 
minutos)
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3.3.5  Grupo Focal Com Projeção 

 

 A entrevista projetiva é aquela que utiliza dispositivos visuais, como filmes, vídeos, 

pinturas, gravuras, fotos, poesias, contos, redações de outras pessoas e outros elementos. 

Sendo assim focada em técnicas visuais, nos permite evitar respostas diretas e é utilizada para 

aprofundar informações sobre determinado grupo ou local (HONNIGMANN, 1954 apud 

MINAYO, 1993). A mesma autora ainda reforça que os grupos focais combinados com 

histórias de vida, observação participante, entrevistas abertas ou semiestruturadas, permitem 

ao pesquisador construir uma série de possibilidades de informações que lhe permite levar em 

conta várias opiniões sobre o mesmo assunto ou de cristalizar opiniões divergentes, a partir de 

argumentações, o que não é possível em entrevistas que ocorrem de modo solitário 

(MINAYO, 2016). 

 Desta forma, a técnica de grupo focal foi aplicada com as 6 agentes comunitárias de 

saúde na unidade de saúde do bairro sertãozinho. Os entrevistados foram agrupados e 

orientados a atuar em grupo com a finalidade de responder e discutir sobre perguntas 

organizadas num roteiro de entrevista semiestruturado. Em segundo momento as ACSs foram 

posicionadas em frente ao mapa construído participativamente pelas próprias agentes, mapa 

este, contendo informações geográficas pertinentes as suas respectivas microáreas de 

cobertura. E desta maneira realizaram apontamentos pertinentes às questões relacionadas ao 

território em estudo. As informações apontadas no mapa foram transferidas simultaneamente 

de forma manual para mapas de tamanho A4 pelas próprias ACSs. 
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FIGURA 3 – REGISTRO DE ATIVIDADE REALIZADA COM A TÉCNICA DE GRUPO 
FOCAL, PROJEÇÃO E OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 
FONTE: ACERVO DO AUTOR 

 

3.3.6 Triangulação de métodos de coleta de dados e informações 
 

 As discussões e resultados, terão maior número de elementos a partir da triangulação 

de métodos, consistindo em combinar métodos e técnicas para se adequar a necessidade de 

analisar a problemática através de fundamentos interdisciplinares (MINAYO, 2005). 

Baseando-se nessa perspectiva, os resultados de cada estratégia teórico metodológica, ou seja, 

do procedimento metodológico para a coleta de dados foram organizados de forma simples 

para serem integrados e atenderem sequencialmente os objetivos propostos para esta pesquisa. 

 Diante da complexidade do contexto investigado, esta etapa foi fundamental para a 
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articulação dos procedimentos e técnicas de análise. Esta etapa serviu como ferramenta 

metodológica para articular diferentes variáveis unidades e indicadores. Desta forma, uma das 

direções da presente pesquisa, foi a própria articulação das várias técnicas e métodos 

utilizados durante a coleta dos dados em campo. Sendo eles, a construção do mapa 

comunitário participativo, as entrevistas individuais semiestruturadas, a entrevista com grupo 

focal com projeção e a observação participante. 

 

FIGURA 4 – ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA DE COLETA E 
ANÁLISE DOS DADOS EM CAMPO 

 
FONTE: ORGANIZAÇÃO DO AUTOR 

 

3.4  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 A análise e interpretação dos dados coletados nesta pesquisa seguiram uma abordagem 

dialética. O método dialético consiste em analisar o objeto (a matéria) em sua totalidade ou 

inteireza (o total não é absoluto), em suas múltiplas relações causais (que nada tem a ver com 

relações causa-efeito), em suas contradições, complexidade e movimento. Toda matéria 

mantém um duplo caráter, constitui-se como uma unidade de contrários. O método guia o 

sujeito pesquisador na apropriação do real e é na dialética do real que se encontra a dialética 

da análise. A dialética está na realidade e no método de análise. O texto expõe, de maneira 

formal, a realidade complexa resultante da pesquisa (DE FARIA 2017). 

 Para facilitar as análises, após as entrevistas e trabalho de campo, foram organizadas 

as perguntas feitas aos entrevistados conforme as dimensões dos saberes das ACSs (Ver 

QUADRO 3). 
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QUADRO 3 – RELAÇÃO DE QUESTÕES PERTINENTES AOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS E CATEGORIAS DE ANÁLISE  

 
Categoria Análise Perguntas das entrevistas 

 

 

 

Saberes 

locais 

ACSs 

 

 

 

 

1) - Compreender os 

saberes dos agentes 

comunitários de 

saúde acerca do 

território e o 

fenômeno das 

segundas residências.   

 
1 – Nome / Idade / Sexo. 2 – Tempo de função ACS. 

3 – Origem: 4 – Tempo de residência no Município? 

5 – Local de moradia? 6 – Mora com quantas 

Pessoas? 7 – Composição familiar? 8 – Motivo de 

ter vindo morar em Matinhos? 9 – Onde reside (em 

que parte do território)? 10 – Já recebeu a visita de 

algum ACS? 11 – O que acha do trabalho do ACS? 

(importância) 12 – Atende quantas famílias 

aproximadamente? Média de pessoas? 13 – Qual a 

frequência das visitas que realiza na comunidade? 14 

– Costuma circular na própria área de cobertura? 15 

– Como faz a identificação dos novos moradores? 16 

– Faz visitas, (ou já fez) a moradores temporários? 

Com que frequência? 

 

 

 

 

Aumento 

demográfico 

Fluxo 

intenso de 

pessoas 

durante um 

período X 

 

 

 

 

 

 

 

2) - Identificar se há 

e quais as relações 

entre o expressivo 

aumento 

demográfico 

decorrente do 

turismo de massa e 

a saúde dos 

moradores 

permanentes do 

local 

 

 

 

17 – Quais mudanças ocorrem na vida particular 

durante o verão? (Temporada) a) Mercado b) 

Hospital c) Banco d) Preços e) Deslocamento f) 

irritabilidade h) Outros. 18 – Quais mudanças 

ocorrem no mundo do trabalho como ACS durante o 

verão (temporada)? a) Maior número de visitas na 

comunidade? b) Maior número de ocorrências na 

comunidade? c) Maior dificuldade no trabalho. 19 – 

Se pudessem receber um apoio no trabalho, em que 

período consideraria tal apoio mais útil? 20 – Possui 

um aumento da equipe de agentes durante o verão? 

21 – Acredita que o adensamento populacional possa 

oferecer algum tipo de risco parra a saúde da 

população? Quais? 24 – Percebe aumento de 

poluição durante a temporada? a) Rios b) Mal cheiro 

c) água potável d) Lixo e) Cidade suja. 27 – Já 
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recebeu alguma queixa/ reclamação por parte de 

algum morador acerca dos visitantes de verão  

Vizinho veranista – estresse – irritabilidade – 

animais – barulho – outros. 28 – Conhece alguém 

que mude ou saia do município durante os períodos 

de temporada? 29 – Percebe de alguma maneira 

residentes gostando da temporada? Consegue 

identificar o interesse? 30 – Conhece algum 

veranista/ residente secundário que visite o 

município após a temporada? 

 

 

Estrutura 

Física 

Espacial 

De 

hospedagem 

 

 

 

2 – Identificar se há 

e quais são as 

doenças e 

problemas 

específicos  ocorrem 

especialmente no 

período de inverno, 

período em que a 

maioria das 

residências 

secundárias estão 

ociosas. 

 

 

22 – Acredita que as residências ociosas possam 

oferecer algum tipo de risco para a saúde da 

população? Quais? a) Aumento das contaminações 

b) quadro epidemiológico c) Viroses d) Dengue e) 

Gripe f) HIV g) Febre amarela h) Diarreias i) 

Alergias j) Outros. 31 – O que acha do turismo no 

município? a) Positivo para os moradores? b) O que 

acha das residências ociosas? Bom/ruim/indiferente. 

32 – Acredita haver no bairro do sertãozinho mais 

residências de moradores permanentes ou 

secundários/visitantes? a) em sua microárea qual 

maioria? 33 – Consegue dizer qual das 8 microáreas 

é mais habitada? No inverno/Verão 

 

 

Segregação 

socioespacial 

urbana 

 

 

 

 

 

 

3 – Confrontar a 

segregação 

socioespacial dos 

moradores a partir 

dos saberes dos 

agentes 

comunitários de 

saúde. 

 

23 – Observa ou tem conhecimento de famílias 

residindo em zonas marginais? Percebe avanços ou 

concentrações desses casos? Ex: Zonas vulneráveis: 

Encostas de rios; Morros; zonas com risco de 

alagamentos. 25 – Já observou residentes de maior 

poder aquisitivo em zonas marginais ou vice-versa? 

Qualidade de moradia da comunidade em geral. 26 – 

Já observou residências secundárias em zonas 

marginais ou em zonas de vulnerabilidade? 35 – 

Conseguiria apontar no mapa pertinente a sua 



62 

 

 

 

 

microárea as seguintes informações: a) Áreas de 

alagamento; b) Terrenos baldios; c) Concentração de 

moradores permanentes e secundários; d) Áreas de 

maior monitoramento; e) Concentrações de lixo 

durante os períodos de temporada; f) Áreas 

marginalizadas; g) Avanços em áreas de proteção 

ambiental (Mata), invasões de moradias; h) Áreas 

mais valorizadas no bairro; i) Concentração de 

pobreza; j) Áreas de maior circulação de pessoas – 

INVERNO e VERÃO 

 

 

 

Visitantes e 

visitados 

 

4 – Entender como 

os agentes 

comunitários de 

saúde enxergam o 

turismo e o turista 

no município de 

Matinhos 

 

 

Toda a coleta de dados realizada através da 

observação participante durante as estadas na 

unidade básica de saúde do bairro Sertãozinho foi 

registrada em um caderno de campo e também em 

um dispositivo eletrônico (smartphone) reunindo 

imagens, textos e alguns memorandos de áudio 

feitos pelo próprio pesquisador, registrando 

observações e percepções acerca do universo do 

trabalho do agente comunitário. 

 

FONTE: ORGANIZAÇÃO DO AUTOR 

 

 O arcabouço teórico para a análise e interpretações desses dados foram analisados em 

uma perspectiva do ecodesenvolvimento (SACHS, 2007), considerando o território a partir de 

uma abordagem decolonial (SANTOS, 1999, 2012; ESCOBAR, 2005, 2014, 2016). 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1  OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DO BAIRRO SERTÃOZINHO 
 

 A unidade de saúde do bairro sertãozinho abrange em sua área total de cobertura, três 

bairros do município de Matinhos. Sendo eles, o próprio bairro Sertãozinho onde se localiza a 

unidade, juntamente aos bairros Bom-Retiro e Cambará. 

 As agentes comunitárias de saúde do bairro sertãozinho, Bom-Retiro e Cambará, 

participantes deste estudo contemplaram a pesquisa com ricas informações de como enxergam 

e percebem o território que habitam, trabalham e exercem suas vidas. 

 No referido período da entrevista, o grupo era composto por um total de 6 agentes, 

sendo 5 mulheres e 1 homem, que mostraram possuir um amplo conhecimento socioespacial 

sobre suas respectivas microáreas de atuação. A unidade básica de saúde localizada no bairro 

Sertãozinho, é responsável pela cobertura de três bairros do município de Matinhos, sendo 

eles, “Sertãozinho, Bom Retiro e Cambará, divididos em 8 microáreas de cobertura. A divisão 

da área total em 8 microáreas é feita por uma questão estratégica na organização do trabalho 

de cobertura das agentes e também da própria UBS. Contudo, durante o período em que a 

pesquisa foi realizada, as 8 microáreas estavam aos cuidados de 6 agentes comunitárias de 

saúde que realizavam um revezamento para atender 2 microáreas que estavam desprovidas de 

agente fixo para cobertura. Fato decorrente devido ao óbito e aposentadoria dos agentes 

responsáveis pelas respectivas áreas descobertas. As 6 agentes em conjunto, durante período 

que se realizou a pesquisa, cobriam uma área total de aproximadamente 5.200Km², sendo 7 

microáreas localizadas na zona urbana do município, e 1 na zona rural conforme mostra a 

FIGURA 5. 

 Em termos demográficos, as ACSs atendiam um total de 1.239 famílias, girando em 

torno de aproximadamente 3.188 pessoas, somente em suas respectivas microáreas originais. 

A média total se somadas as microáreas descobertas ultrapassava a 5.000 pessoas. Tal dado 

relativo às microáreas descobertas não foi informado na pesquisa devido ao desconhecimento 

das agentes sobre tais informações. Na TABELA 3 podemos observar a relação entre o 

número de pessoas atendidas pelos agentes em suas respectivas microáreas. 

 Para realizar as visitas nas comunidades, as ACSs relataram em diálogos fora das 

entrevistas, não contar com nenhum tipo de veículo motor para se deslocar durante as visitas a 

comunidade. A maioria relatou utilizar a própria bicicleta como meio de transporte, sendo 
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muitas vezes necessário percorrer os trajetos a pé, devido ao tipo de relevo e condições das 

vias que percorrem, ou também devido as condições climáticas de chuva e vento, advento 

este, muito frequente no município estudado. 

 Importante destacar também que os referidos agentes comunitários de saúde residem 

dentro da própria área de cobertura da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Sertãozinho, 

e alguns destes agentes residem dentro da própria microárea que realizam suas visitas. 

 

TABELA 3 – RELAÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS 
ACSS 

 

 
FONTE: ORGANIZAÇÃO DO AUTOR 

 
O grupo de agentes comunitários entrevistados mostraram possuir profunda relação 

com o território estudado. Os dados contidos na TABELA 4, revelam o perfil das agentes e a 

sua relação temporal com o território em estudo. Duas das agentes comunitárias nasceram no 

município local deste estudo e nunca moraram em outro lugar. Tanto a idade assim como o 

tempo de função de cada agente, se mostrou altamente elevada em comparação aos mesmos 

profissionais de outras unidades básicas de saúde do respectivo município. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACSs
Total de famílias 

atendidas
Total de pessoas 

atendidas
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FIGURA 5: MAPA DE MATINHOS CONTENDO REPRESENTAÇÕES POLIGONAIS 
PERTINENTES AS ÁREAS DE COBERTURA DA UBS DO BAIRRO SERTÃOZINHO 

 

 
FONTE: IMAGEM GOOGLE, FORMATAÇÃO EM SIG PELO PRÓPRIO AUTOR 

 

 A relação de trabalho entre as ACSs da unidade básica de saúde (UBS) se mostrou 

tranquila e muito respeitosa. A troca de informações e conhecimentos entre os integrantes do 

grupo estudado apresentou um grau de e sinergia muito elevado, evidenciando características 

de empatia e humildade entre os agentes. 
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TABELA 4 – PERFIL DE RELAÇÃO TERRITORIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE DA UBS DO BAIRRO SERTÃOZINHO 

 
FONTE: ORGANIZAÇÃO DO AUTOR 

 

Não tem um agente melhor que o outro eu acho. Não é porque uma cobre uma micro 
com mais ou menos gente, que ela (a agente) vai ser a melhor, o mais eficiente né, 
não é assim. Eu acho que cada um que tá aqui gosta muito do que faz, e faz o melhor 
que pode. Cada parte da cidade tem alguma coisa diferente que só quem vive 
naquele lugar pode entender, não é fácil de lida com as pessoas. Tem gente que 
prefere conta os problemas pra nóis do que pros médico. Tem gente que já não gosta 
da gente [pausa], que não vai com a nossa cara, que temos que pedir pra outro 
colega ir la na micro fazer a visita. Imagine os tipos de situação que nóis vive 
(Relato ACS 1). 
 

 A Teoria dos Sítios para Zaoual (2008), determina que um sítio é uma cosmovisão, um 

espaço de crenças partilhadas que definem o real, bem como as percepções e práticas dos 

atores que nele habitam. Um sítio é uma entidade imaterial e invisível, ele impregna de 

maneira secreta os comportamentos individuais e coletivos dos atores que nele vivem através 

de manifestações de diversas ordens, como paisagem, habitat, arquitetura, saber-fazer, 

utensílios, modos de coordenação e de organização econômica. Desta maneira sob a teoria dos 

sítios de Zaoual, podemos concluir que as ACSs vivem orientadas pela racionalidade do homo 

situs, ao exercer sua vida no território, aquele que segundo o autor armazena seus modos de 

exploração do ambiente saber ao que tudo indica que seu saber-fazer está diretamente ligado a 

um saber-ser. 

 

4.1.1  A Dimensão dos saberes das ACSs acerca do território e dinâmica de uso das 
segundas residências 
 

 Durante todo o processo de construção do mapa participativo com os agentes 

comunitários de saúde (ACSs), foi possível através dele captar múltiplos saberes relacionados 

ao território estudado. Um exemplo significativo que indicou a profundidade dos saberes 

desses agentes em relação a dimensão espacial “in locu” do território estudado, foi a 

ACSs Tempo de ACS
Composição familiar  

média
Tempo de residência 

no município
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percepção das ACSs acerca de informações geográficas não contidas no mapa utilizado para 

colher os dados pertinentes a localização de suas respectivas microáreas de cobertura. 

Informações geográficas estas apontadas pelas ACSs, relativas a localização e existência de 

rios e canais hídricos contidos em suas respectivas microáreas de cobertura, e que não 

constavam no mapa utilizado como instrumento para captar as primeiras marcações das ACSs. 

 Sendo tais informações de rios e canais hídricos de extrema necessidade para 

orientação e delimitação primária de suas respectivas microáreas. Cada agente realizou então 

a marcação manual do trecho de rio contido em sua respectiva microárea. No final da 

atividade após os agentes finalizarem as marcações que representavam suas respectivas 

microáreas, através de ferramenta SIG, foi possível constatar que as marcações pertinentes a 

rios e canais estavam perfeitamente corretas. Sendo deste modo possível compreender a 

precisão do conhecimento de campo dos agentes. 

 Utilizando imagem de satélite na construção do mapa participativo, as agentes 

demonstraram possuir conhecimento detalhado no que se refere as residências de cada uma 

das microáreas. Realizaram apontamentos com referência específica de quem são os 

habitantes de tais residências, assim como quantas pessoas habitam e o tipo de uso das 

habitações, se é visitante ou morador permanente do local. Tais constatações puderam ser 

obtidas também através do uso da ferramenta SIG, que permitiu maior dinâmica de interação 

com os entrevistados. A utilização de zoom nas imagens de satélite foi essencial para os 

apontamentos das agentes. 

 Algumas questões referentes a espacialização de diferentes estratos sociais e como se 

configuram no território pesquisado também foram relatados pelas ACSs, assim como zonas 

de vulnerabilidade social e ambiental. Durante esta etapa da coleta de dados, as agentes 

relataram ser a primeira vez que estavam visualizando suas respectivas áreas de moradia e 

trabalho de um ângulo aéreo. Esta fase da coleta de dados possibilitou compreender a 

dimensão espacial da área de atuação das agentes. 

 Escobar (2016) aponta que os saberes gerados por lutas territoriais oferecem uma 

maior profundidade e são mais adequados, para o momento atual que os saberes gerados na 

academia para promover transformação social. Além de estes saberes estarem ligados 

diretamente com a terra, Escobar aponta também que as lutas territoriais reúnem elementos 

fundamentais para a tomada de consciência da profunda transformação cultural e ecológica 

que enfrentamos, tais como clima, energia, alimentação pobreza, e que deste modo, estes 

saberes estão diretamente ligados com as necessidades da terra. Podendo assim serem 
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relacionados com as dimensões dos saberes das ACSs, pois os saberes constatados nas coletas 

não foram construídos pela academia, mas sim pela sua prática e experiência no território. 

 

4.2  A DINÂMICA DEMOGRÁFICA DO TURISMO E SEUS REFLEXOS NA 
QUALIDADE DA SAÚDE DOS MORADORES PERMANENTES DOS BAIRROS 
SERTÃOZINHO, BOM-RETIRO E CAMBARÁ. 
 

 Ao iniciarmos esta seção, se faz necessário em um primeiro momento contextualizar a 

ocupação do município de Matinhos acerca do número de domicílios existentes no território 

estudado. 

 Através dos dados secundários obtidos pela base de dados do IBGE, referentes ao total 

de domicílios de uso ocasional e permanente, cruzados com o dado referente ao total de 

habitantes fixos ou permanentes no referido município, podemos nos aproximar do 

quantitativo demográfico que se desloca até município nos períodos de temporada de verão. 

Tal aproximação se faz necessária pela inexistência de dados oficiais que apresentem 

informações referentes a dinâmica demográfica do turismo no município. 

 De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

organizados por Espínola (2013) expostos nas TABELAS 5 e 6, no ano de 2010, o município 

de Matinhos apresentava um total aproximado de 33.163 mil domicílios, sendo desse total, 

21.411 referentes a domicílios não ocupados e de uso ocasional. Através do dado exposto na 

TABELA 5, cruzado com o dado da TABELA 6, referente ao quantitativo demográfico do 

município de Matinhos-PR, é possível verificar que no ano de 2010, aproximadamente 11.754 

mil residências eram destinadas a uma população de residente de 29.428 habitantes. Deste 

modo, pode-se verificar pelo total de residências não ocupadas e de uso ocasional, o 

município possui uma capacidade de hospedar aproximadamente três vezes a sua população 

residente fixa. 
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TABELA 5 – PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS TOTAIS E SEGUNDAS RESIDÊNCIAS 
 

 
FONTE: IBGE. CENSOS DE 2001 E 2010 – ORGANIZAÇÃO ESPÍNOLA (2013) 

 

 

TABELA 6 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO NO LITORAL DO PARANÁ – 1970/2010 
 

 
FONTE: SIDRA. IBGE. 2010. ORGANIZAÇÃO ESPÍNOLA (2013) 

 

 As Agentes Comunitárias de Saúde do município estão inseridas em um contexto 

específico de ocupação do espaço, pois de acordo com os dados apresentados nas TABELAS 

5 e 6, apesar de existir uma proximidade nos números que apontam para quantidade de 
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residências de uso ocasional e população fixa nos municípios balneários de Matinhos, 

Guaratuba e Pontal do Paraná, o município de Matinhos é o que detém a maior proporção de 

residências de uso ocasional. E mesmo não possuindo o maior contingente populacional fixo e 

também não sendo o maior em área territorial, os dados evidenciam que o município de 

Matinhos, por possuir maior capacidade de hospedagem, é o que recebe o maior contingente 

de visitantes. 

 No que se refere a impactos decorrentes do fluxo excessivo de visitantes advindos do 

turismo de massa sobre a saúde dos residentes permanentes, os entrevistados relataram haver 

uma significativa mudança em seus estilos de vida durante os períodos de temporada, tanto na 

dimensão de hábitos da vida cotidiana, como na dimensão de hábitos da vida profissional. 

Sendo uma das dimensões que coloca a ACS na mesma condição de rotina de vida de sua 

comunidade. E outro que o coloca na condição profissional de cuidar dessa comunidade, 

considerando tais hábitos da ACS como um espelho do comportamento da comunidade como 

um todo. 

 Na dimensão dos hábitos de vida cotidiana da ACS, tais como, ir e voltar do trabalho, 

ir ao banco e fazer compras, as agentes apontaram relevantes alterações de rotina. A maioria 

das entrevistadas quando indagadas sobre tal questão de rotina, responderam quase que 

unanimemente a problemas de mobilidade urbana, aumento nos preços dos produtos de uso 

rotineiro assim como a superlotação de espaços públicos. 

 

Ah muda bastante né, mercado, nossa! Mercado é cheio e além de ser cheio eles 
aumentam o preço das coisa por causa dos veranista. É Hospital né, que é lotado, pra 
você levar teu… por exemplo meu neto anteontem passou mal, agora nessa 
temporada até foi fácil de levar, mas já teve temporada de ele passar mal e eu ficar 
das seis da manhã até o meio dia pra ser atendida, de gentarada que tinha, então é 
(pausa) tudo pior. ACS 1 
 
Na temporada? - O preço (risos) …das coisa. Não, é… é o movimento assim mesmo 
né. ACS 4 
 
O que te irrita é o… esses comentários, grito que eles fazem as vezes, música alta 
né, a noite, então daí já me incomoda. Mas é né, tipo, é fase né. ACS 4 
 
Ah, durante a temporada é complicado, o povo não tá muito preocupado pra quem tá 
de bicicleta na rua. Não sei as outras colegas, mas eu já me acertaram com o espelho 
(referente ao espelho retrovisor lateral dos veículos) várias vezes na rua, buzinar 
então nem se fala. ACS 5 
 
Geralmente quando eu tenho a opção eu mudo o caminho. Nos final de semana 
aham, principalmente. Trabalhar eu venho a pé, que as vezes é mais rápido do que 
quem tá de caro (risos)  ACS 3 
 
Ir no mercado é sempre uma briga la em casa, ninguém quer ir junto. (com 
expressão tensa), além da gente levar uma eternidade na fila pra pagar, os preço são 
um absurdo, e as coisa também não são muito boas né, não vale a pena, é muita 
gente ACS 6 
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 Na dimensão de hábitos da vida profissional das ACSs foi revelado que em termos 

quantitativos, o número de visitas realizadas pelas ACSs à comunidade diminui 

expressivamente durante o verão, mantendo-se somente visitas aos moradores que estão na 

lista de cuidados mais intensos. As visitas de rotina diminuem devido ao expressivo aumento 

da carga e possibilidades de trabalho dos habitantes durante o período de temporada, fazendo 

com que os referidos moradores permaneçam fora de suas residências por um período mais 

longo. 

 
E daí assim, na temporada também o pessoal trabalha mais né, então dai é mais 
difícil de encontrar algumas pessoas em casa […] 
[…] Daí diminuí né, porque vem mais morador de fora que a gente acaba também 
não (pausa) a gente faz né, como eu disse algumas visitas assim, mas não, dai não 
(pausa) não faz nenhum cadastro novo porque, daí acontece aquele negócio que a 
pessoa tava morando de aluguel dai a pessoa (proprietário) as vezes quer a casa né, 
pra alugar diário né, então daí eles acabam ficando, indo pra outras casas então daí a 
gente não faz nenhum cadastro novo nessa época. ACS 1 

 

 Mudanças ocorrem também devido ao fato de alguns moradores se deslocarem de suas 

residências particulares para a casa de parentes e amigos com o intuito de alugar a própria 

moradia aos turistas, ou seja, quando procurados pelas ACSs, não são encontrados em suas 

residências. 

 Devido à baixa das visitas realizadas na comunidade durante o período de temporada, 

as ACSs desenvolvem outras atividades relacionadas a promoção da saúde. Em “stands” 

montados em áreas de maior concentração de turistas durante a temporada de verão, as ACSs 

atuam fornecendo informações e auxiliando em testes rápidos de saúde, assim como em 

mutirões de combate a focos de mosquitos transmissores da “dengue”. 

 As entrevistadas relataram que o maior dificultador do trabalho durante a temporada é 

o sol, visto que a mudança de rotina faz com que as agentes andem maiores distâncias, uma 

vez que as áreas de maior concentração de turistas se encontram nas zonas de praia, distantes 

de suas áreas de atuação comum, e por essa consequência fiquem mais expostos ao clima 

quente. As agentes relataram que durante o referido período de temporada caberia um apoio 

sazonal no quadro de ACSs, visto que é de grande importância a realização de visitas aos 

residentes temporários durante o verão. 

 Ao serem questionados diretamente sobre a possibilidade de haver alguma relação 

entre, o expressivo aumento demográfico decorrente do turismo de massa e a saúde dos 

moradores fixos/permanentes do município, as ACSs apontaram com unanimidade para três 

possibilidades, sendo elas, devido à recorrência de queixas dos moradores: possível 
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contaminação da água da torneira, alto índice de casos de contaminação por viroses e 

bactérias (causa/origem não explicada) e a possibilidade de transmissão de outras doenças 

assim como o relato de estresse decorrente da intensidade do fluxo de pessoas. 

 

É tudo se for ver, até a água né, cê viu que no verão tem aquela é… a gente fica sem 
água, que é ruim, e ela vem com um gosto diferente por que? Porque aumenta os 
moradores e tem que colocar mais… não sei, o produto na água, fica horrível a água 
no verão, eu acho que por causa da quantidade de… os veranista né. Eu acho 
porque, assim né. (sinal com os ombros) ACS 4 

 
Sim, né, por causa da (pausa) na minha área por causa da água né. Chegou 
novembro dezembro já começa a dar muita virose. Na minha casa também, a água 
vem da SANEPAR, mas já aconteceu também da minha filha ficar com virose, não 
sei se né, pode ser da escola, pode ser da minha casa né. ACS 4 
 
Mais doente? A sim, mais viroses durante o verão, com certeza […] 
 ACS 2 
 
Acho que sim né. Em época de… não pela temporada, mas pelo verão em si né eu 
acho que, principalmente por dengue essas coisas né, muito mosquito. E aqui como 
é muita gente, então quanto mais gente maior o contagio de doenças transmissíveis 
né […] ACS 6 
 
Até pelo tanto de gente, você vai no mercado por exemplo que tá sempre vazio né, 
na temporada o contato é muito maior né, em todo lugar que você vai, você vai na 
fila do açougue é uma “gentarada”, então ali é o contato, e vírus essas coisas, no ar 
sem dúvidas, pertinho né. ACS 6 
 
Eu não fiquei sabendo de nada agora mas que nem eu, a gente fica com medo né, 
tipo da febre amarela agora né que tá dando, uma doença que era pra ter sido 
erradicada, ou mesmo HIV, que dai todo mundo essa época libera geral (risos), 
porque vem gente também de fora assim né, vem gente lá da Argentina, vem gente 
de fora então daí traz né coisa pra gente. 
ACS 4 
 
Talvez o estresse né, a pessoa deixa de sair de casa sabe? A pessoa deixa de de… 
fica mais em casa entende? Quem é morador mesmo, eu mesmo né, não saio, não sei 
né, é tudo cheio, tudo né. Claro, quando minha família vem dai a gente vai passear e 
tal, mas eu mesmo não gosto, sério mesmo, a gente vai ficando velho e vai ficando 
com umas manias Integrante da equipe UBS sertãozinho 
 

 A relação entre as viroses e a baixa qualidade da água potável que é distribuída para a 

população do município durante o período de temporada, não é algo comprovado com testes, 

mas sim uma hipótese levantada pelos entrevistados, visto que a demanda por água potável é 

muito maior durante o verão. As próprias agentes não souberam definir a origem dos casos de 

viroses, mas cabe ressaltar, que de acordo com as ACSs as viroses são um tipo de doença com 

maior recorrência no verão. Outros relatos não unânimes, alguns até de qualidade individual 

dos entrevistados permearam questões sociais bem peculiares e inesperadas, tal como o 

exemplo do trecho transcrito abaixo, que narra o caso dos chamados “filhos de verão”, 

resultado da relação entre turistas e comunidade local, dando origem a casos de mães muito 
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jovens, e em muitos casos desacompanhadas da assistência do pai do bebê, dando origem a 

casos de vulnerabilidade social. 

 

Depois que passa a temporada existem os filhos de verão que eles comentam né, 
então, são meninas aqui da região mesmo né, as caiçaras que eles falam e que são 
meninas (pausa) eu tenho meninas de 12 anos que tá gestante, eu tive uma agora que 
com 23 anos o 5° filho, com HIV, Sífilis e usuária de crack, então até o bebe dela 
nasceu com sífilis. É um lado social muito grande. Mas eu tenho bastante aqui, eu 
tenho muitas meninas aqui, então nessa época os meninos, vamos chamar assim, 
embora não é só meninos né, eles vem daí eles chegam aqui bem-vestidos com uma 
roupa de marca, provoca o ciúme do menino que muitas vezes acaba roubando, 
porque não tem como, não existe emprego né, no litoral, e as meninas elas se iludem 
muito fácil com um carro ou uma moto bonita e acabam engravidando e pegando 
uma doença infelizmente, então esse é o ponto muito negativo que existe no litoral. 
E isso acontece muito. - Integrante da equipe UBS sertãozinho 

 

 No que se refere a poluição pelo aumento populacional do município durante os 

períodos de temporada de verão, os agentes relataram haver grande descontentamento da 

população por conta do aumento da poluição, residual e sonora. 

 
É muita lixarada, eles não vencem pegar, dá pra ver lá por casa também, é mangue 
seco (referência ao bairro), tem dia que ficava dias sem ir e ficava tudo amontoado, 
imagine? Não, é lixo dos próprios moradores que eles não pegam. ACS 1 
 

 Foi possível verificar também uma unanimidade nos relatos das ACSs revelando um 

tipo de descontentamento das próprias ACSs com a poluição e o mal cheiro dos rios do 

município durante o período de temporada de verão. 

 

Acho que sim né, por causa, principalmente porque… pelos rios aqui da cidade, por 
exemplo, porque, como aqui não tem tratamento de esgoto, agora que tá começando, 
o tanto de dejetos no rio aumenta muito, é bem na época de enchente né, então 
quando sobe aquela água (pausa) …vira um “sarçeiro” (termo referido para conflito 
ou desordem) – ACS 6 

 

 Tal poluição dos rios do município ocorre pelo fato de que os bairros mais afastados 

do mar, ou os menos valorizados do ponto de vista imobiliário, não possuem estações de 

tratamento de esgoto (chamadas de ETEs), fazendo com que a população destes bairros utilize 

fossas sépticas, negras, secas, e também os próprios rios como sistema para descarte de 

dejetos/resíduos. 

 

Eu noto bastante o esgoto, e a contaminação é muito grande, casas assim que você 
vê tá fechada, você tá passando ali e vê a água escorrendo sabe? A fossa de certo 
transborda, então o esgoto é… o cheiro é desagradável, os rios e tudo. Ainda mais eu 
que minha microárea é em volta de todos os rios 
ACS – 3 
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 De acordo com a planta da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), 

encontrada no “anexo A”, documento referente a previsão das obras de saneamento no 

município, somente as zonas urbanas mais próximas a faixa da praia possuem infraestrutura 

referente a estações de tratamento de esgoto. 

 O município possui um sistema hidrográfico relativamente pequeno e os rios que 

compõe tal sistema desembocam diretamente no mar, sendo este, o próprio mar ou a praia, 

ambiente que une e concentra a maior parte dos turistas durante o verão. 

 

FIGURA 6 – PRAIA DE MATINHOS – BALNEÁRIO CAIOBÁ NO PERÍODO DE VERÃO 
2017 

 
FONTE: ACERVO DO AUTOR 
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Desta forma, podemos entender que o banho de mar realizado pelos visitantes/turistas 

no município, converte-se em riscos à saúde dos banhistas devido à doenças hidro veiculadas 

e vetores de contaminação contidos na água, pois o aumento massivo de visitantes e 

consequentemente o expressivo aumento de dejetos são transportados até o mar através dos 

rios, e, por fim, encontrando as pessoas. 

 

Eu tenho muito morador daqui que já não usa, que já não vai pra praia assim na 
temporada, eles querem ir antes do pessoal chegar assim, porque né a parte de 
esgoto assim né… ACS – 4 

 

 Os entrevistados também manifestaram grande insatisfação com a poluição sonora 

proveniente do aumento expressivo de veículos automotores durante o referido período de 

temporada e também das gritarias entre os visitantes/turistas. Tais perturbações referentes ao 

aumento da poluição sonora, de acordo com as ACSs, têm gerado conflitos entre turistas e 

moradores, bem como “stress” social e ambiental, comprometendo a experiência dos turistas 

e a qualidade de vida dos moradores. 

 
As pessoas que as pessoas que vem de fora são muito porcas (risos), jogam lixo né, 
que a gente observa, jogam lixo por fora da janela do carro, fazem barulho, não 
repeita… No trânsito mesmo né são todo estressadinhos ACS – 4 
 
Os vizinhos reclamam que dai vai muito carro né, daí eles passam correndo na rua 
de terra, eles reclamam. Por eles irem pra cachoeira eles passam correndo lá, tipo 
assim, em alta velocidade. […] Daí dá medo de deixar as criança na rua né, porque 
no inverno daí já não tem […] Nossa, muito cachorro, eles levam tudo pra lá e 
soltam. Cinco seis cachorros e eles não soltam de um só […] ACS – 5 

 

 Não houve relatos das ACSs sobre residentes que se mudam do município durante o 

período de temporada de verão, exceto os que tem contrato de aluguel somente até o verão, no 

caso dos estudantes universitários. De acordo com as ACSs, há também turistas ou moradores 

de segunda residência que preferem frequentar o município em períodos alternativos aos 

períodos de temporada. 

 Na indagação referente a uma possível preferência dos moradores permanentes pela 

temporada ou preferência pelo período inverno, a entrevistada manifestou, que em certo grau, 

os moradores preferem temporada por haver motivação comercial. Mas completando com 

uma opinião própria, explica que a temporada só é benquista para os que se beneficiam 

comercialmente do alto fluxo de pessoas durante o período. 

 

Geralmente o pessoal do comércio né gosta mais da temporada né […] Eu? Ai 
(suspiro) acho que não, a gente reclama do sol, mas na temporada a gente gosta é do 
calor. Eu não gosto tanto da temporada. 
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 A partir dos atores (OMS, 1946; AUDY, 1971; NOGUEIRA, 2008; MAX-NEEF, 

1993; GADELHA, 2007), a saúde é atualmente entendida não mais como um conceito 

objetivo pautado único e exclusivamente na expressão biológica individual, mas sim, como 

uma relação complexa entre componentes sociais e psíquicos dos indivíduos e como esses 

indivíduos se relacionam com o meio a partir dos seus estilos de vida. Mais do que uma 

definição ligada ao fato exclusivo de curar doenças (patógeno), a saúde deve ser entendida 

como uma dimensão sociocultural. A saúde hoje, está ligada, de maneira muito estreita com o 

bem-estar de uma determinada população e o desenvolvimento. Neste contexto cabe ressaltar 

a importância dos saberes locais da comunidade (ESCOBAR, 2015; SACHS, 2007), para se 

pensar a saúde. Sendo estas comunidades, no caso as próprias ACSs, dotadas de outras 

racionalidades (ecológica) capazes de perceber o território em suas múltiplas especificidades e 

territorialidades, podendo evidentemente através de suas ações evitar e mitigar possíveis 

distúrbios na saúde da população. 

 Os distúrbios relativos a poluição do ambiente, (físico – hídrico – sonoro) ocasionado 

pelo adensamento demográfico repentino dos bairros Sertãozinho, Bom-Retiro (bairro 

Cambará não foi constatado adensamento demográfico no período de temporada de verão), 

vão de encontro ao que Neef (1993) aponta como violadores e destruidores, que quando 

aplicados a intenção de satisfazer uma determinada necessidade, além de aniquilar a 

possibilidade de satisfação devido a seus efeitos colaterais, acabam por impedir a satisfação 

de outras necessidades. Através da matriz de necessidades e satisfatores (QUADRO 1), Neef 

(1993) relaciona a ideia de que necessidades de satisfações podem estar relacionadas a 

necessidade de proteção e que tais necessidades quando não atendidas podem gerar 

comportamentos humanos aberrantes, pois sua insatisfação vem acompanhada pelo medo. Tal 

dinâmica de necessidades satisfatores podem ser aplicadas tanto ao visitante quanto aos 

visitados, que acabam por gerar tal desequilíbrio. 

 Com referência as perturbações ocasionadas pelo adensamento demográfico o British 

Department of Health and Social Security (DHSS, 1975) descreve as perturbações mentais 

como um problema social central, talvez o problema central de saúde do nosso tempo. A 

evidencia empírica indica que os aspectos do ambiente podem influenciar a saúde mental 

além das características puramente individuais, mas também com o efeito da vizinhança e do 

lugar.  

 Contudo, sob os aspectos que envolvem saúde e desenvolvimento, Nogueira (2008) 

argumenta que o desenvolvimento proporciona o aumento de investimentos no sentido de 
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diminuir os níveis de pobreza assim como de melhorar as condições de nutrição, salubridade 

do meio, e as infraestruturas urbanas, traduzindo-se em melhores intervenções ao nível de 

saúde pública, no melhor acesso as oportunidades, maior disponibilização de cuidados sociais 

e de saúde propriamente dita, especialmente para grupos sociais mais vulneráveis 

economicamente, e ainda entre outros aspectos na possibilidade destes grupos segregados 

poderem escolher meios de vida mais saudáveis, aspectos que contribuem para a saúde da 

população. 

 

4.2.1  As residências de uso ocasional e os riscos oferecidos a saúde dos moradores 
permanentes dos bairros Sertãozinho, Bom-Retiro e Cambará 
 

 Através dos dados secundários expostos na seção anterior, podemos observar a 

proporção de residências de uso ocasional para as residências de uso permanente no 

município foco deste estudo e assim compreender a expressividade do fenômeno no 

município. Através dos mesmos dados secundários, podemos observar como as ACSs, através 

de conhecimentos empíricos, entendem o fenômeno e a expressividade de segundas 

residências no território estudado, mesmo sem terem tido acesso aos dados. 

 Em relação às questões que tinham por objetivo compreender as residências de uso 

ocasional e os possíveis riscos que estas pudessem oferecer à saúde dos moradores 

permanentes dos referidos bairros em estudo, (Questão: 22 – Acredita que as residências 

ociosas possam oferecer algum tipo de risco para a saúde da população? Quais? a – Aumento 

das contaminações; b – quadro epidemiológico; c – Viroses; d – Dengue; e – Gripe, f – HIV; 

g – Febre amarela; h – Diarreias; i – Alergias j  - Outros), especificamente nos períodos em 

que permanecem ociosas, ou fora de uso, foi possível entender que as residências ociosas (de 

maneira positiva na perspectiva da ACS), oferecem dois tipos de risco. Tais como, servindo de 

ambiente ideal para reprodução de vetores de contaminação, pois segundo as próprias ACSs, 

muitas das residências de uso ocasional permanecem fechadas a maior parte do ano e quando 

não recebem cuidados como limpeza e manutenção, acabam acumulando lixo, mato alto e 

água parada. Configurando ambiente propício para proliferação de vetores de contaminação. 

 

Eu acho que oferece risco por causa dos terrenos… que tem piscina, que fica 
abandonado e dá dengue né, tem bastante isso, que fica sujo o quintal, com mato alto 
e aumenta o risco da dengue, de doenças. Tem bastante isso também – ACS 1 
 
Sim né, porque as vezes eles… nem sempre os moradores são limpos né, acabam 
deixando coisa lá, sujeira, ou mesmo mato mesmo né que cresce, ou as vezes pode 
entrar alguém assim né. ACS – 4 
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 Assim, também podendo servir de abrigo para usuários de drogas e indivíduos mal-

intencionados, oferecendo riscos à segurança da população. 

 
O veranista tem a casa, tem gente que só vem uma vez por ano, daí ele esquece que 
tem uma casa aqui, daí ele não põe ninguém pra limpar o quintal, não… ninguém 
lipa o… tipo ninguém roça a grama, por exemplo vira um matagal isso influência até 
na segurança né, porque ali vira mocó de “nóia”, (usuário de drogas) de bandido, o 
cara quer roubar a sua casa com um terreno baldio do lado que tem um matagal fica 
fácil. ACS – 6 
 
As meninas já falavam né, já reclamaram de ter casas assim né, lugar que tem casas 
abandonada dai as vezes tem alguém dentro da casa assim né, dai sai de repente… 
(expressão de quem sente-se ameaçado) ACS – 4 
 

 As agentes relataram como as residências ociosas podem oferecer riscos para 

população, mas não evidenciaram casos de contaminações ou endemias provocadas específica 

e diretamente pelas residências ociosas. As ACSs manifestaram em diversos momentos que 

não só as residências ociosas oferecem riscos à saúde, mas também os terrenos baldios, casas 

abandonadas, áreas de difícil acesso que acumulam água parada e lixo. 

 Foi possível entender que as ACSs compreendem a proporção de residências de uso 

ocasional em relação a sua proporção de quantidade para as de uso permanente, e assim 

capazes de apontar quais bairros possuem maior ou menor quantidade de moradores 

permanentes e residentes ocasionais. No caso dos bairros Sertãozinho, Bom Retiro e 

Cambará, as agentes afirmaram haver predominância de moradores fixos, permanentes. No 

que se refere a espacialização das residências de uso permanente ou uso ocasional, as agentes 

revelaram que dentro de suas respectivas áreas de cobertura, quanto mais próximo das áreas 

da praia, maior a proporção e concentração de residências de uso ocasional sobre as de uso 

fixo. E quanto mais afastado do mar, ou mais próximo das áreas de floresta, maior a 

quantidade e proporção de residências de uso permanente/fixo. Os relatos das ACSs obtidos 

no grupo focal permitiram constatar que as microáreas com maior quantidade de residências 

de uso permanente eram as microáreas 4 e 5, e as microáreas 1 e 2 com maior número de 

residências de uso ocasional. De acordo com Nogueira (2008), a exposição ao risco, ou a 

proteção não dependem somente de comportamentos individuais, ou de características 

genéticas, mas também são influenciados pelo ambiente onde a vida se desenvolve tanto 

individual como coletivamente. “Quanto mais os fatores de risco estiverem presentes, maior é 

a fragilidade e a probabilidade de um resultado em saúde negativo”. 

 
Fatores de risco e proteção estruturam-se em múltiplos níveis, do indivíduo ao lugar: 
instrução, ocupações, comportamentos, equipamentos, serviços e redes sociais, 
representam elementos de um ambiente multidimensional de risco ou proteção. Em 
oposição, fatores de proteção atuando em diferentes níveis, tornam os indivíduos e 
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os lugares mais saudáveis, contribuindo também para amortecer o efeito da 
exposição aos fatores de riscos individuais ou da comunidade (NOGUEIRA, 2008, 
p. 201).  

 

4.3 OS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E A SEGREGAÇÃO 
SOCIOESPACIAL URBANA DOS MORADORES PERMANENTES DO MUNICÍPIO 
DE MATINHOS – PR 
 

 Nas questões aplicadas coletivamente ao grupo de ACSs, e que tinham por objetivo 

entender a segregação socioespacial dos moradores dos bairros em estudo, foi possível 

constatar a existência de uma divisão urbanística da cidade entre as áreas mais próximas da 

praia e as áreas mais próximas da floresta. Sendo as áreas mais próximas da praia ou da orla, 

constituídas por um maior prestígio pela habitação e consecutivamente dotadas de um maior 

valor financeiro. E opostamente aos valores constituídos pelas residências mais próximas as 

áreas da praia, as residências localizadas mais próximas as áreas de floresta possuem menor 

valor financeiro. Desta maneira as ACSs revelaram haver uma quantidade muito maior de 

residências de uso ocasional nas referidas áreas próximas à praia, e uma maior concentração 

de residências de uso permanente mais próximas as áreas de floresta, possibilitando desta 

maneira o entendimento de que os habitantes permanentes do município não se apresentam na 

cidade inteiramente, e sim em partes da cidade que se relacionam a vida cotidiana, tais como, 

locais de residência, trabalho, escola, mercado entre outros lugares de convívio. 

 

É que ali fica uma região mais centralizada né, daí tipo, o pessoal com mais baixa 
renda eles acabam as vezes vendendo a casa, essas coisas e vão mais pra zonas mais 
periféricas né, que é o normal né. Difícil alguma pessoa muito baixa renda continuar 
numa região mais centralizada, porque sempre tem uma oferta de… pra comprar a 
casa, pra comprar… a pessoa acaba vendendo e se afastando sempre – ACS 6 Grupo 
Focal 
 

É que ali não tem casa feia assim né, ali é mais casa bonitinha, então mesmo que a 
pessoa seja baixa renda ela não vai conseguir alugar uma casa ali, eu vejo isso – 
ACS 6 Grupo focal 
 

 
 As ACSs revelaram haver às margens das áreas com maior concentração de 

residências de uso permanente muitas residências de baixa qualidade habitacional, revelando 

haver muitas famílias em condições extremas de pobreza (socioeconômica), e de difícil acesso 

no que se refere as visitas e atendimentos realizados pelas agentes. 

 

Ali no “Buraco Fundo”, (lugar) lá tem casinha de plástico… tem casinha de lona 
ainda né, tem algumas casinhas que você vê que é de lona ainda – ACS 5 
 
É, Ali na “Olária” (lugar) ali se você entra também fica de cara (sentido para 
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impressionado), é casinha de… Tipo aquelas paredinhas de MDF, de resto de 
armário – ACS 5 Grupo Focal 
 
Que nem a gente falo, cozinham pra fora porque não tem gás, cozinha feijão na 
lenha … ACS 6 Grupo Focal 

 

 As agentes relataram haver um aumento de famílias residindo em zonas de 

vulnerabilidade ambiental, tais como, margens de rios, invasões de áreas de proteção 

ambiental, áreas de alagamento e também encostas de morros. 

 As agentes destacaram também a existência de poucas residências de padrão estético 

elevado localizadas em áreas vulnerabilidade social e ambiental. Com destaque para zonas de 

alagamentos, sendo algumas de uso permanente e outras de uso ocasional. Durante as estadas 

(período de coleta) na UBS, foi possível constatar através da observação participante, que as 

agentes entendem haver um padrão de qualidade das residências, que se altera a medida em 

que se afastam da área da praia, corroborando para o entendimento de uma segregação 

socioespacial. 

 Os dados coletados através da projeção realizada durante a entrevista de grupo focal, 

foram organizados e diagramados sobre o mesmo mapa construído em conjunto com as ACSs, 

utilizando letras do alfabeto para representar cada um dos apontamentos realizados pelos 

agentes. As ACSs discutiram e consentiram sobre quais de suas respectivas microáreas de 

cobertura continham, num grau hierárquico, maior ou menor quantidade/concentração das 

seguintes questões (FIGURA 7): 

A) – Maior quantidade de Residências de Uso Ocasional; B) – Maior quantidade de 

Residências de Uso Particular; C) – Maior quantidade de Habitantes Permanentes; D) – Maior 

quantidade de Habitantes Visitantes; E) – Menor quantidade de Residências de Uso 

Ocasional; F) – Menor quantidade de Residências de Uso Particular; G) – Menor quantidade 

de Habitantes Permanentes; H) – Menor quantidade de Habitantes Visitantes; I) – Maior 

quantidade de habitantes socialmente vulneráveis; J) – Enchentes/ alagamentos; K) – 

Residências de maior qualidade estética; L) – Residências de menor qualidade estética; M) – 

Maior quantidade de lixo acumulado; N) – Maior quantidade de Terrenos Baldios; O) – Maior 

quantidade de casas abandonadas; P) – Maior concentração Barulho; Q) – Maior quantidade 

de Invasões. 

 Os respectivos apontamentos das ACSs (FIGURA 8) foram distribuídos de acordo 

com as microáreas correspondentes aos dados informados, possibilitando desta forma 

observar os mesmos dados espacializados e assim entender a dinâmica de ocupação do solo 

através do olhar dos agentes comunitários de saúde. 
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 A microárea 8, localizada no perímetro rural do município, apresentou uma relação 

equilibrada entre residências de uso ocasional e habitantes permanentes, apresentando 

também uma dinâmica visitação oposta à do restante do município. Os residentes da referida 

microárea 8, localizadas no bairro Cambará (zona rural), costumam receber maior número de 

visitantes durante o inverno. Devido à neutralidade da microárea 8, ela não figura o quadro 

abaixo (FIGURA 7). Os dados organizados no mapa mostram uma relação na dinâmica de 

ocupação do solo baseada nas áreas próximas ao mar e na floresta, ou seja, de acordo com as 

ACSs, as microáreas localizadas mais próximas as referidas áreas de praia (Microárea 1, 2 e 

3), possuem uma maior quantidade e concentração de residências de uso ocasional, 

consequentemente uma maior concentração demográfica em períodos de temporada, 

resultando numa menor quantidade de habitantes permanentes, convertendo assim em uma 

menor proporção de residências de uso permanente e habitantes locais. De acordo com os 

dados produzidos pelas ACSs, as residências localizadas nas microáreas mais próximas as 

áreas da praia possuem, no que se refere a estrutura, uma maior qualidade habitacional e 

estética e de forma negativa alta concentração de lixo e barulho. 

 Num sentido oposto, os dados revelam haver nas microáreas localizadas mais 

próximas as áreas de floresta (5, 6 e 7) uma maior parcela da população residente e assim 

também consequentemente, uma maior concentração de residências de uso permanente e um 

menor índice de residências de uso ocasional, culminando numa área de poucos residentes 

temporários. As residências localizadas mais próximas as áreas de floresta apresentam uma 

baixa qualidade de habitacional e estética inferior as residências localizadas mais próximas 

das áreas da praia. 

 Os dados apontados pelas agentes mostraram haver nas microáreas 5, 6 e 7, 

predominância de famílias residindo em condições precárias de habitação, suscetíveis a 

vulnerabilidades sociais e ambientais por estarem residindo em pontos classificados como 

vulneráveis a alagamentos.  

 As ACSs ao serem questionadas sobre quais de suas respectivas microáreas de 

cobertura haveria a maior concentração de pobreza, foram unânimes na resposta: 

 

Ah essas três ai… (pausa) …desse canto ai (referindo-se as microáreas 5, 6 e 7), que 

são as mais longe da praia. ACS – 6
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Os relatos dos agentes mostraram haver nas microáreas 5, 6 e 7, predominância de 

famílias residindo em condições precárias de habitação, suscetíveis a vulnerabilidades sociais 

assim como uma alta concentração de pontos de alagamentos, coincidindo com os locais de 

habitação dessas famílias. As ACSs ao serem questionadas sobre qual de suas respectivas 

microáreas de cobertura possuíam a maior concentração de pobreza, os agentes foram 

enfáticos em dizer: 

Ah essas três ai… (pausa) …desse canto ai (referindo-se as microáreas 5, 6 e 7), que 

são as mais longe da praia. ACS – 6 

 

FIGURA 8 – PERFIL DAS RESIDÊNCIAS LOCALIZADAS AS MARGENS DA 

MICROÁREA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR 

 

 Outro caso de frequente recorrência nas microáreas mais próximas às áreas de floresta, 

são os casos de invasões em áreas de proteção ambiental, com enfoque para a microárea 7 e 5 

podemos ver a imagem aérea da microárea 5, constituindo o perfil geral das residências 

ocupantes do espaço, assim como parte de seu espaço urbano. Em linhas gerais através dos 

dados coletados e organizados no mapa (FIGURA 7), é possível observar uma divisão da 

cidade no que se refere aos bairros que concentram um elevado número de residências 

destinadas a moradores permanentes e aos bairros que concentram um elevado número de 

residências de uso ocasional destinadas a moradores flutuantes. Pode-se verificar também a 

existência de áreas intermediarias híbridas ou mistas, contendo uma variedade dos dois 

grupos. 

 Os dados revelam uma notável segregação socioespacial no que se refere aos 

moradores residentes fixos do município, principalmente os estratos sociais mais vulneráveis 

economicamente, sendo estes obrigados a habitar as margens da cidade em condições muitas 

vezes sub-humanas. 
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FIGURA 9 – VISTA AÉREA DA MICROÁREA 5 

 
FONTE: ACERVO DO AUTOR 

 
 Deste modo tal análise corrobora para a ideia de Santos (2012), na qual o processo 

global de produção não se satisfaz com uma simples economia política, nem tão pouco com 

uma economia política da urbanização. Para que haja um desenvolvimento em escala humana 

(MAX-NEEF 1993), sustentado na satisfação das necessidades humanas fundamentais, na 

geração de níveis crescentes de autodependência, na articulação orgânica dos seres humanos 

com a natureza e com a tecnologia, na interação de processos globais com comportamentos 

locais, do pessoal com o social, do planejamento com a autonomia e da sociedade civil com o 

estado (MAX-NEEF 1993), exige-se pensar em uma economia política da cidade (SANTOS 

2012b).  

 Para Santos (2012b), a economia política da urbanização privilegia a divisão social do 

trabalho, sendo a mesma advinda da própria divisão territorial do trabalho, assim como da 

repartição do emprego e dos instrumentos de trabalho. Já a economia política da cidade, seria 

uma outra coisa diferente, pois privilegia a forma como a cidade se organiza em cada 

momento, tal como cada ator da vida urbana acaba por encontrar seu lugar em cada momento, 

no interior da cidade (SANTOS 2012b). 

 

Uma economia política da cidade deve trabalhar com noções clássicas, como a 
divisão do trabalho, as relações entre capital e trabalho, entre capital constante e 
variável, entre natureza e sociedade, mas nos dias de hoje, deve também incorporar 
outras categorias, como a questão do meio ambiente construído e da socialização 
capitalistas, que projetam uma nova luz sobre os temas clássicos e exige a inclusão 
de outras problemáticas, como a da convivência, na cidade, de diversos subsistemas 
“capitalistas”, e a emergência de novas contradições com a globalização das 
metrópoles. O debate sobre valores de uso e valores de troca ganha, também, desse 
modo, uma nova dimensão. (SANTOS 2012, p. 115-116) 
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4.4 O OLHAR DAS ACSs DO ACERCA DO TURISMO E DO TURISTA NO 
MUNICÍPIO DE MATINHOS PR 
 

 Durante todo o processo de construção do mapa participativo, assim como durante as 

entrevistas individuais e as entrevistas coletivas, foi possível observar como as agentes 

comunitárias de saúde entendem e percebem o turismo e o perfil dos turistas que visitam o 

município de Matinhos. As Agentes mostraram entender e considerar o turismo de suma 

importância para o município, pois o mesmo é capaz de proporcionar aportes complementares 

de renda para todos os moradores que se dispõe a aproveitar a alta demanda advinda do 

massivo adensamento populacional temporário. E que deste modo consideram como único 

viés positivo do turismo no município, o complemento financeiro que é oferecido aos 

moradores. O diálogo 1 abaixo, traz a resposta das ACSs sobre o que acham do turismo no 

município, respostas essas que se mostraram muito confusas durante as entrevistas 

individuais. 

DIÁLOGO 1 
 
ACS 6: - Ah tá fraco né Cara… 
 
ACS 3: - Mas já teve pior… 
 
ACS 6: - Eu acho que tá bem fraco… 
 
ACS 3: - Eu sei porque quando eu vim morar aqui a 9 anos atrás, as lanchonete era 
gente gente gente, até mesmo em novembro, dezembro sabe? Cê vê agora você pode 
sair, não tem uma viva alma por ai andando, eu acho que tá cada vez mais fraco na 
minha opinião… 
 
ACS 5: - É ele deu uma diminuída, e eu nasci aqui em Matinhos né, então é, eu sei 
que o turismo aqui em Matinhos antes era melhor, agora anda fraco, as pessoas 
quase não descem mais pra Matinhos, vão pra outras praias, não vem pra cá… 
(Pausa) 
 
ACS 5: - Até o carnaval né, até é um assunto que agente não tá tocando aqui, mas o 
carnaval antes era bem melhor, agora você não… Eu sei porque eu levava meu piá 
(filho) nessas matinê, colocava roupinha (fantasia), levava ele né, e agora não tem 
mais isso, acabou, você tem medo de né, de se aventurar de levar tuas criança, acho 
que mais um pouco também pela violência mesmo né, você tem medo né. Agora o 
turismo é, ele tá bem mais fraco. Antigamente o pessoal… 
 
ACS 6: - Também  acho. Aquele calçadão (beira mar) ali sempre tava lotado. 
 
ACS 5: - …isso…o pessoal ganhava dinheiro né, o pessoal trabalhava na temporada 
e ganhava dinheiro! (enfâse) agora tá bem fraco, cada vez tá pior o turismo aqui em 
Matinhos 

 

 As ACSs relataram conhecer muitos dos turistas que visitam o município nos períodos 

de verão, e se mostraram capazes de distinguir com facilidade os turistas que visitam o 

município a mais tempo de proprietários de segundas residências, dos que nunca estiveram no 
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município antes ou até dos que frequentam com menor frequência. 

 
DIÁLOGO 2 

 
ACS 3: - Eu conheço muitos, ficam uns 4 meses aqui, 6 meses fora e assim vai… 
 
ACS 5: - Tem aqueles que sempre a gente né, que a casa fica fechada, vem na 
temporada e a gente vê eles, são os mesmos… 
 
ACS 3: - …pelo menos são os que são donos das casas né, e que não aluga pra 
ninguém 
 
Tem uns tipo de veranista que a gente até gosta, os que vem todo ano né, as vezes 
nos final de semana tão ai, nos feriado né. Nóis se acostuma e sente até falta, 
estranha quando não aparecem, tem um monte desses que deixa a chave da casa pros 
morador cuidar… Já tem uns que ai que nunca são as mesma pessoa na mesma casa, 
as vezes umas algazarras, uma zona né (sentido de bagunça), tem gente tem as casa 
ai né, só pra alugar pra essa gente 

 

 As ACSs relataram também que boa parte da população, assim como boa parte dos 

proprietários das residências de uso ocasional, principalmente os que residem em áreas 

próximas da praia, costumam alugar suas casas durante a temporada como forma de produzir 

renda extra. 

 

ACS 3: - Na minha microárea é o que mais acontece… 
ACS 5: Na micro 1 também é o que aluga bastante. Eu alugava minha casa  quando 
tinha casa aqui, eu era uma que alugava a minha casa, eu me mudava pra casa do 
meu pai na temporada e alugava a minha… 
 

 Em linhas gerais, de acordo com a percepção das ACSs, o turismo promove benefícios 

econômicos a curto prazo para a população do município, mas em determinado grau, (não 

estimado nesta pesquisa), acaba por provocar repulsão dos moradores locais ao longo do 

período de temporada. Foi constatado através da observação participante que as ACSs 

entendem a temporada como um grande evento anual, porém acabam por sentirem-se 

desconfortáveis com a presença continua dos visitantes. 

 De acordo com Zaoual (2003), ao considerarmos o homem como um animal territorial, 

percebe-se um ser humano situado no tempo, no espaço e no imaginário. As agentes 

comunitárias de saúde exercem no território estudado um papel híbrido, ao que podemos 

aproximar do que Zaoual (2006) chama de racionalidade situada, (in situ) na qual o racional 

instrumental se mescla com o mental. Assim, ao percebermos o detalhamento da percepção 

das ACSs quando se mostram capazes de distinguir os diferentes perfis de visitantes que se 

dirigem até o município, podemos entender que os referidos agentes são dotados de um tipo 

de racionalidade subjetiva desenvolvida ao longo dos anos capaz de avaliar qualitativamente 

padrões de comportamentos relativo aos visitantes. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa procurou identificar relações e correlações entre o modelo de 

produção e consumo do espaço urbano na saúde dos habitantes fixos ou locais do município 

balneário de Matinhos PR. Especificamente o modelo de urbanização oriundo do povoamento 

massivo de zonas costeiras, orientado pela especulação imobiliária, ligada diretamente a 

problemática do modo de produção capitalista do espaço. 

 Neste contexto, ao abordar o município de Matinhos, sob o olhar das agentes 

comunitárias de saúde, o primeiro aspecto conclusivo se dá sobre os saberes das ACSs sobre o 

território estudado. As ACSs demostraram possuir extraordinário conhecimento empírico 

socioespacial acerca das questões colocadas nas entrevistas. Importante destacar que os 

conhecimentos dos agentes quando aproximados a dados objetivos, como por exemplo o caso 

da construção do mapa em que as agentes desenharam o curso exato do rio sem nenhum tipo 

de referência e o amplo entendimento acerca do fenômeno da segunda residência sem nunca 

terem visto qualquer dado oficial, se mostraram de maneira geral, iguais. Nos possibilitando 

grande aproximação com a realidade. 

 Importante destacar a racionalidade das agentes ao descreverem a importância do 

turismo para os moradores permanentes do município de Matinhos. Durante o período de 

temporada de verão, a dinâmica na vida das ACSs sofre significativa alteração assim como os 

demais habitantes permanentes do município, os quais as agentes representam. Tal alteração 

ocorre, conforme exposto nas discussões, devido a fatores climáticos, expressivo aumento 

demográfico assim como o próprio comportamento dos visitantes de verão. No entanto, as 

agentes não alteram suas vidas no que diz respeito a complemento de suas rendas 

aproveitando o aumento populacional, não obtém nenhum tipo de ganho extra durante esses 

períodos, ou seja, não demonstram possuir uma racionalidade instrumental orientada no lucro. 

Assim, ao responderem questões relacionadas pertinência da atividade do turismo e a maneira 

como a mesma se desenvolve no município, os agentes mostraram grande descontentamento. 

 O segundo aspecto conclusivo se dá sobre a expressividade do adensamento 

demográfico repentino no município durante o período de verão. De acordo com os dados do 

IBGE (2010), somente pela capacidade de hospedagem que as segundas residências oferecem 

aos visitantes, podemos estimar que os moradores permanentes sofram uma pressão 

demográfica aproximada a três vezes o número total de habitantes fixos. Em termos 

numéricos tal adensamento vai de 30.000 habitantes fixos para algo entre 75.000 e 80.000 

habitantes, podendo chegar a mais de 100 mil em datas especiais como Réveillon e Carnaval. 
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De acordo com as ACSs, essa pressão demográfica oriunda do aumento demográfico 

repentino, inicia um cenário caótico no município, causando esgotamento dos principais 

serviços públicos, sendo eles: comprometimento no abastecimento de água, superlotação dos 

serviços públicos de saúde, com enfoque no hospital e fechamento da farmácia comunitária, 

comprometendo o fornecimento de medicamentos a população fixa e visitante, coleta de lixo, 

afogamento das vias públicas, assim como dos demais estabelecimentos comerciais. Tal caos 

se estende para além dos serviços públicos, como é o caso do expressivo e alarmante aumento 

da poluição, com destaque para os rios, uma vez que os mesmos deságuam no mesmo mar 

que as pessoas utilizam como ambiente e espaço de lazer. 

 Devido ao referido cenário caótico estabelecido durante o período de temporada, as 

ACSs afirmam haver uma espécie de estresse coletivo por conta da alteração de rotina em 

todo o território. São constatadas reclamações de todas as ordens, como barulho, o aumento 

dos preços nos comércios, filas, demora nos atendimentos, entre outros. Tal cenário configura 

para o habitante local um ambiente insalubre, evidenciando desta maneira um 

comprometimento na saúde e uma queda na qualidade de vida durante os períodos em que o 

município recebe seus moradores sazonais. 

 Um terceiro aspecto conclusivo se dá de maneira oposta ao caos estabelecido no 

período de verão. Durante os períodos em que as residências de uso ocasional se mantêm 

desocupadas, configuram um risco de ordem indireta para saúde dos habitantes pois, segundo 

as ACSs, as áreas que possuem uma maior concentração de residências ociosas (aquelas áreas 

mais próximas as zonas de praia), podem servir como ambiente de reprodução e proliferação 

de vetores de doenças endêmicas. Em áreas onde a concentração de residências ociosas 

configura um cenário urbano inóspito de residentes fixos, essas habitações podem servir de 

abrigo para indivíduos mal intencionados, trazendo possíveis distúrbios para a segurança 

pública dos moradores. Para reforçar a dimensão da proporção de residências que se mantêm 

ociosas conforme exposto, os dados do IBGE mostram um total de 33.165 domicílios totais, 

para um total de 29.428 habitantes fixos em 2010, ou seja, proporcionalmente durante os 

períodos em que as residências de uso ocasional se mantêm vazias, em desuso, o município 

possui uma média de uma residência para cada habitante local. (0,88 habitantes por 

residência). Tais evidências corroboram para o fato de que o alto índice de residências ociosas 

concentradas podem sim oferecer riscos à saúde dos moradores permanentes do município. 

 O quarto aspecto conclusivo desta pesquisa se configura de uma maneira mais 

complexa, pois tem relação com o espaço-tempo e como se produz e consome a cidade 

capitalista. As áreas urbanas mais próximas as zonas de praia possuem um maior prestígio 
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com relação ao privilégio de se estar próximo ao mar (valor contemporâneo de status social), 

e assim por constituir um valor social de mais-valia (valor de uso), acaba consecutivamente 

por possuir um maior prestígio adquirindo um maior transformando-se em valor de troca, 

fazendo com que através do tempo, o capital financeiro se aproprie destes espaços, 

comprando imóveis por pequenos valores e vendendo a quem puder pagar, no caso, os 

estratos sociais mais altos.  Assim, a segunda residência esbarra numa questão social de 

quem pode obter uma segunda residência para fins de lazer e quem ainda não possui nenhuma 

residência para exercer uma vida digna. De acordo com as ACSs tal fato se reproduz no 

município de matinhos. A pressão das segundas residências nas zonas centrais da cidade e nas 

zonas mais próximas a praia acabou por obrigar a população de estratos sociais mais baixos a 

se deslocarem para o sentido oposto, para as áreas que ainda não possuem tal valor e 

significado, são as áreas mais próximas da floresta. Assim, os dados espacializados no mapa 

mostraram que as áreas mais próximas as zonas de praia possuem uma menor ou quase 

inexistente vulnerabilidade social e ambiental, quando as áreas com maior concentração de 

habitantes locais (fixos, permanentes), as referidas áreas próximas a floresta atlântica, 

possuem uma enorme vulnerabilidade, tanto social como ambiental. 

 Ao constatar através de outros estudos que a desigualdade social oferece riscos à saúde 

de uma população que configure tal desigualdade, podemos entender que a segregação 

socioespacial advinda da própria desigualdade social, também oferece riscos à saúde de uma 

população que reúne tais características. A desigualdade e a segregação socioespacial são 

intrínsecas, qualquer grupo socialmente vulnerável acaba por ser segregado sócio 

espacialmente. Assim, dado o exposto, podemos constatar que há uma segregação espacial 

configurada no município de Matinhos, e esta segregação configura os riscos mais elevados a 

saúde dos habitantes locais, pois não ocorre em apenas um determinado período, ela perdura o 

ano todo. 

 Por fim, esta seção se encerra com o mesmo assunto que iniciou. As Agentes 

Comunitários de Saúde detém enorme conhecimento sobre o território aqui estudado, tanto 

espacial como socialmente. Os mesmos são capazes de distinguir diferentes tipos de visitantes 

que adentram o território a procura de lazer e descanso. Entendem quais são os principais 

problemas que afetam a saúde da comunidade sob seus cuidados, assim como, são capazes 

também de propor soluções para mitigar as externalidades provocadas pelo modelo de 

consumo e produção do espaço que afeta a saúde dos habitantes locais. Desta forma, 

considera-se pertinente ouvir e conhecer estes saberes das Agentes Comunitárias de Saúde, 

pois possuem informações e conhecimentos da realidade local (reconhecimento deste homo 
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situs), que são essenciais em um momento de grande paradoxo (cresce o global e amplia-se o 

sentimento do local). Espera-se que este estudo possa dar pistas de saberes do homem situado 

que em muitas situações são silenciados nas elaborações de políticas de desenvolvimento 

local, porém, estes saberes poderiam ser grandemente utilizados para romper com a 

racionalidade homo economicus que, por definição é redutora e não abrange a necessária 

formulação epistemológica que rompe a visão de mundo único. Afinal, a sustentabilidade é 

um problema complexo e exige uma reforma epistemológica e metodológica para construção 

da própria noção do que entendemos por desenvolvimento. 
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ANEXO A 
 

MAPA DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS NOVAS E.T.Es 
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ANEXO B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – Setor Litoral 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 Convido para participar da pesquisa do mestrado em Ciências Ambientais do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável da Universidade 

Federal do Paraná/Litoral referente: Impacto da especulação imobiliária na saúde de dos 

residentes permanentes do bairro Sertãozinho – Matinhos – PR. A seleção de seu nome para 

participar das entrevistas ocorreu por você fazer parte da equipe de agentes comunitários da 

UBS Sertãozinho. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder duas entrevistas 

acerca do tema: Turismo e Residências Secundárias no município de Matinhos – PR, assim 

como participar de uma dinâmica relacionada a Cartografia social (construção de mapa 

temático). As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o 

sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou 

com a instituição. Você receberá uma cópia deste termo, no qual consta o telefone e o 

endereço do pesquisador de campo, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. 

Pesquisadoras: Diego Gustavo Silvério /Orientando do Projeto de Pesquisa do 

Mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável. Profª. Dra. Marcia Regina Ferreira/ 

UFPR Litoral/ Orientadora do Projeto de Pesquisa de mestrado em Desenvolvimento 

Territorial Sustentável. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador de campo: Diego Gustavo Silvério 

 

Declaro que entendi os objetivos, assim como os benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 

Matinhos, ___de ______de 2016 

Assinatura do participante 

__________________________________________________ 
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UFPR/ SETOR LITORAL / Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 

Territorial Sustentável – Rua Jaguariaíva, 512 – Caiobá, Matinhos, Paraná. CEP 83260-

000 Fone: + 55 (41) 35118300 / (41) 99163-2749 E-mail: ppgdts@ufpr.br / 

didks@hotmail.com 
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APÊNDICE B 
 

Roteiro de entrevista individual aplicado com equipe da UBS 
Médica, enfermeira, técnicos, dentista 

(PILOTO) 

 

• 1 – Breve contextualização 
•  Entrevista Cega 
•  Exposição do contexto da pesquisa 
• 4 – Sugestões e contribuições 

 
Introdução 
 
1 – Nome – Função na unidade – Naturalidade 
2 – Tempo e relação como o território em estudo 
a) – Onde mora? Bairro* 
3 – Possui residência de férias? 
 
Questões de pertinência para pesquisa 
 
5 – Consegue detectar aumento no número de atendimentos na UBS – Sertãozinho durante o 
verão, em períodos de temporada? 
6 – Aumento epidemiológico, viroses, outras contaminações?  
7– Atendimento de visitantes? Qual incidência? 
 
8– Recomenda-se alguma mudança de ambiente durante os períodos de temporada? (Local de 
recanto) 
9 – Alguma reclamação por parte dos pacientes locais acerca dos visitantes? 
 
10 – Acredita haver ou já observou algum tipo de distúrbio na saúde dos moradores 
provocado pelos turistas? Ex: Casas vazias – Transformação do território nos períodos de 
temporada – Estresse. 
 
11 – Qual a sua impressão do turismo no município? 
12 – O que acha das residências ociosas no município? 
13 – Considera o turismo positivo para os moradores? 
14 – Alguma consideração pessoal entre turismo e saúde? 
 
15 – Sugestão de questões acerca do tema da entrevista com os agentes comunitários? 
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APÊNDICE C 
 

Roteiro de entrevista individual aplicado com os Agentes Comunitários de Saúde 

 

(verificação de conhecimento socioespacial acerca do território) 
 
1 – Nome / Idade / Sexo 
2-Tempo de função ACS 
3 – Origem: 
4 – Tempo de residência no Município? 
5 – Local de moradia? 
6 – Mora com quantas Pessoas? 
7 – Composição familiar? 
8 – Motivo de ter vindo morar em Matinhos? 
9 – Onde reside (em que parte do território)? 
10 – Já recebeu a visita de algum ACS? 
11 – O que acha do trabalho do ACS? (importância) 
12 – Atende quantas famílias aproximadamente? Média de pessoas? 
13 – Qual a frequência das visitas que realiza na comunidade? 
14 – Costuma circular na própria área de cobertura? 
15 – Como faz a identificação dos novos moradores? 
16 – Faz visitas, (ou já fez) a moradores temporários? Com que frequência? 
 

Transformações do território – Percepções e apontamentos dos ACSs 
 
17 – Quais mudanças ocorrem na vida particular durante o verão? (Temporada) 
a) Mercado b) Hospital c) Banco d) Preços e) Deslocamento f) irritabilidade h) Outros 
 
18 – Quais mudanças ocorrem no mundo do trabalho como ACS durante o verão 
(temporada)? 
 
A) Maior número de visitas na comunidade? B) Maior número de ocorrências na 
comunidade? C) Maior dificuldade no trabalho 
 
19 – Se pudessem receber um apoio no trabalho, em que período consideraria taol apoio mais 
útil? 
 
20 – Possui um aumento da equipe de agentes durante o verão? 
 
21 – Acredita que o adensamento populacional possa oferecer algum tipo de risco parra a 
saúde da população? Quais? 
 
22 – Acredita que as residências ociosas possam oferecer algum tipo de risco para a saúde da 
população? Quais? 
a) Aumento das contaminações b) quadro epidemiológico c) Viroses d) Dengue 
e) Gripe f) HIV g) Febre amarela h) Diarreias i) Alergias j) Outros 
 
23 – Observa ou tem conhecimento de famílias residindo em zonas marginais? Percebe 
avanços ou concentrações desses casos? 
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Zonas vulneráveis: Encostas de rios; Morros; zonas com risco de alagamentos 
 
24 – Percebe aumento de poluição durante a temporada? 
a) Rios b) Mal cheiro c) água potável d) Lixo e) Cidade suja 
 
25 – Já observou residentes de maior poder aquisitivo em zonas marginais ou vice-versa? 
Qualidade de moradia da comunidade em geral 
 
26 – Já observou residências secundárias em zonas marginais ou em zonas de 
vulnerabilidade? 
 
27 – Já recebeu alguma queixa/ reclamação por parte de algum morador acerca dos visitantes 
de verão  Vizinho veranista – estresse – irritabilidade-animais – barulho – outros 
 
28 – Conhece alguém que mude ou saia do município durante os períodos de temporada? 
 
29 – Percebe de alguma maneira residentes gostando da temporada? Consegue identificar o 
interesse? 
 
30 – Conhece algum veranista/ residente secundário que visite o município  após a 
temporada? 
 
31 – O que acha do turismo no município? 
a) Positivo para os moradores? b) O que acha das residências ociosas? Bom/ruim/indiferente 
 
32 – Acredita haver no bairro do sertãozinho mais residências de moradores permanentes ou 
secundários/visitantes? 
a) em sua microárea qual maioria? 
 
33 – Consegue dizer qual das 8 microáreas é mais habitada? No inverno/Verão 
 
34 – Acredita que a temporada e o alto índice de ocupação possa afetar a saúde dos residentes 
permanentes de alguma forma? 
 
35 – Conseguiria apontar no mapa pertinente a sua microárea as seguintes informações: 
a) Áreas de alagamento; b) Terrenos baldios; c) Concentração de moradores permanentes e 
secundários; d) Áreas de maior monitoramento; e) Concentrações de lixo durante os períodos 
de temporada; f) Áreas marginalizadas; g) Avanços em áreas de proteção ambiental (Mata), 
invasões de moradias; h) Áreas mais valorizadas no bairro; i) Concentração de pobreza; j) 
Áreas de maior circulação de pessoas – INVERNO e VERÃO 
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APÊNDICE D 
 

Roteiro de questões – Grupo Focal 

 

• Questões norteadoras de entrevista com técnica de grupo focal – agentes 

comunitários do bairro “Sertãozinho”, localizado na cidade balneária de 

Matinhos-PR 

 

Repetição de entrevista individual com destaque para algumas questões: Verificação de 

consensos e dissensos. 

 1 – Nome: - Idade: - Função/cargo: - Origem: 

 2 – Verificação de tempo de residência no território: - Tempo de residência no município? - 
Local de moradia, já residiu em mais bairros da cidade? - Composição Familiar – Motivo pelo 
qual veio morar na cidade de Matinhos/ 

3 – Já foi visitado por algum ACS? (agente comunitário de saúde) - O que acha do trabalho do 
ACS? Qual importância? 

4 – Atende quantas famílias aproximadamente? - Número de pessoas atendidas? 

5 – Qual a intensidade das visitas? (Mensal/semanal/ ou de acordo com a necessidade) - 
Costuma circular na microárea de cobertura? (responsável por cobrir) 

6 – Como é feita a identificação de novos moradores? (empírico) - Faz visitas (ou já fez) a 
moradores temporários? Qual a frequência? 

7 – Nos casos de visitas a visitantes, já recebeu alguma queixa? (qualquer uma – organização, 
limpeza, segurança etc) 

Transformações no território durante o período de temporada – Percepções e 

apontamentos dos ACSs – adensamento demográfico. 

 8 – Quais mudanças ocorrem na vida particular durante o verão (temporada)? 

Mercado/bancos/ deslocamento/ preços/ irritabilidade 

9 – Quais mudanças ocorrem no trabalho como ACS durante o verão? 

10 – Aumento nas visitas aos moradores ou visitantes Maior número de ocorrências Maior 
dificuldade no trabalho? 

11 – Questão de estímulo indireto – Repetição - *Em qual período seria melhor empregado 
um e reforço no trabalho do ACS? 

12 – Possui um aumento na equipe de agentes comunitários? 

Questões direcionadas a questão de pesquisa - problemas de saúde/produção do espaço 

13 – Acredita que haja um aumento da vulnerabilidade na saúde dos moradores durante a 
temporada? 
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14 – Acredita que as residências ociosas durante o período de inverno possa oferecer algum 
risco para a saúde da população? Exemplo? 

15 – acredita que o adensamento populacional durante a temporada possa oferecer algum tipo 
de risco para a saúde da população? Quais? 

Aumento das contaminações – epidemias – viroses – dengue – gripe – gripe – hiv – febre 
amarela – diarreias – alergias – águas-vivas. 

16 – Tem conhecimento de famílias que residam em zonas vulneráveis? Morros/ encostas de 
rios/ áreas de alagamento/ invasões 

17 – Percebe o aumento de poluição? Rios – mau cheiro – água potável e contaminações – ou 
a falta d’água – cidade suja. 

18 – Já observou residentes de maior poder aquisitivo residindo em zonas marginais? Ou 
vice-versa 

19 – Percebe residências secundarias em áreas marginais, ou zonas de vulnerabilidade? 

20 – No trabalho como ACS, já recebeu alguma queixa/reclamação de moradores, acerca dos 
visitantes de verão? - Vizinho veranista, estresse, irritação, animais (pet’s), barulho, outros. 

21 – Conhece algum morador residente, que mude, ou saia do município durante os períodos 
de temporada? 

22 – Conhece alguém que visite o município somente após a temporada? 

Questões acerca do turismo 

23 – O que acha do turismo n município? Positivo para os residentes? 

24 – O que acha das residências ociosas durante o período de inverno? 

Bom /ruim indiferente 

25 – Acredita haver no bairro sertãozinho mais residências de moradores fixos ou veranistas? 

26 – Qual a microárea mais habitada? 

27 – Acredita que a temporada e o adensamento populacional possa afetar a saúde dos 
residentes?  
*Fim da repetição da entrevista individual 

 

28 – Os entrevistados conhecem os veranistas? Possuem algum vínculo de relação? Amigo – 
Parente – vizinho – conhecido 

29 – Não conhece mas reparam, observam sempre os mesmos indivíduos no mesmo período? 

30 – Consegue identificar um veranista na rua? Quais traços? 

 

APONTAMENTOS NO MAPA 

31 – 2° Residências ou Casas ociosas 

32 – Turistas e seus horários – FLUXO 

33 – Áreas de maior fluxo - (circulação) de moradores. INVERNO e VERÃO 
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34 – Áreas de maior monitoramento dos ACSs. 

35 – Concentração de pobreza: 

36 – Áreas de invasão/ avanço de florestas 

37 – Áreas marginalizadas – perigosas 

38 – Terrenos Baldios 

39 – Áreas de alagamentos 

40 – Aglomero de resíduos sólidos – Lixo 

41 – Pontos de poluição urbana 

42 – Concentração de riqueza 

43 – Áreas mais valorizadas no bairro 

44 – Moradores que recusam visitas 

*Provocar o conhecimento acerca do contraste de desigualdade. 

Apontamentos no mapa sugeridos pelos próprios agentes 

 – Concentrações de alagamentos 

 – terrenos baldios 

 – concentrações de moradores 

 – concentrações de segundas residências 

 – áreas de maior monitoramento dos agentes de saúde 

 – concentração de lixo 

 – áreas marginalizadas 

 – avanço por invasões 

 – áreas valorizadas esteticamente 

– Áreas de maior fluxo de transportes 


