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RESUMO 

O estudo do meio pode ser utilizado como método para compreender as transformações que ocorreram no 

município no decorrer dos anos. O município de Atalaia, localizado na mesorregião Norte Central 

Paranaense, será tomado como referência para o estudo, considerando que se caracterizou com um 

avanço significativo na sua estrutura urbana, para efeito do estudo foram consideradas como o objetivo do 

trabalho a seleção de fotografias antigas comparadas as atuais da paisagem do município. O estudo do 

meio permite estudar o meio urbano e rural de determinado espaço geográfico, realizando um estudo crítico 

e descritivo sobre as mudanças, características peculiares do espaço geográfico e na paisagem, além de 

transformações e permanências que permitiram serem observadas no decorrer da pesquisa dos dados e 

imagens. Para efeito do estudo o espaço e o tempo, na análise das fotografias não se separam, essa 

relação acaba possibilitando uma observação concreta das características da paisagem nota-se a relação 

com a história do lugar, interesses políticos e sociais, pelo qual ajudaram e foram os responsáveis pela 

transformação do espaço e imposição do seu processo de modificação. No desejo de compreender o 

espaço sua realidade, o estudo do meio permitiu realizar comparações nas quais possibilitou o estudo do 

lugar detectando os avanços, e problemas existentes tanto na economia quanto nas questões sociais 

refletindo no estudo da geografia e sua relação com a paisagem e na observação e levantamento de 

hipóteses e dados. Pensando nisso, foram selecionados desde textos científicos, entrevista, fotos, 

obedecendo sempre o interesse e necessidade de determinada época, compreendendo o conteúdo da 

paisagem nesse processo histórico. 

Palavras-chave: Estudo do meio; município de Atalaia- PR; espaço geográfico; paisagem urbana; analise 

de fotografias. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Esse artigo apresenta um estudo sobre o estudo do meio através de fotografias 

antigas e atuais do município de Atalaia, com o intuito de motivar a interpretação das 

imagens e analise dos conceitos da paisagem, lugar e espaço na realidade do município 

estudado. 

 Percebe-se o uso das imagens como recurso didático e metodológico para a 

análise da transformação do espaço, faz então se necessário analisar a importância da 

leitura da paisagem dos aspectos do lugar e relacionar com o espaço geográfico no qual 

está inserido, buscando resgatar a história do lugar, instigando o desejo da descoberta 

dos fatores que motivaram a mudança ou a manutenção dos espaços da cidade. 

 O uso de imagens facilita a comunicação entre pessoas e lugares, aproxima e 

ajuda na compreensão as relações sociais entre os homens, a estrutura e forma do lugar, 
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permite ainda a realização da análise da economia, cultura e as transformações que 

ocorre que ai ocorreram. Serve ainda como recurso didático auxiliando sempre no 

trabalho do professor de geografia e no seu estudo do meio de uma determinada região. 

 O artigo tem como objetivo, ressaltar essa transformação do espaço geográfico, 

utilizando fotografias como fonte de dados para a pesquisa, ressaltando uma leitura de 

imagens, que ultrapassem os limites da ilustração. 

A fotografia deve ser entendida como imagem - documento e imagem -

monumento. Nesta relação intrínseca, história e memória, a fotografia como 

documento revela uma representação dos aspectos da vida material bastante 

minuciosa. Como monumento, a imagem fotográfica é uma memória, um legado 

do passado ao presente, e aquilo que foi escolhido pela sociedade, ou o indivíduo, 

para ser registrado e deixado para a posteridade. (Carvalho, 2009, p.56). 

A fotografia é um processo pelo qual a imagem é captada, e traves dela 

eternizamos momentos, precisa então do olhar fotográfico e a percepção para retirar a 

essência, e o conteúdo dessa foto. 

Outro aspecto que contempla o artigo é a percepção da paisagem, dos elementos 

que a compõem e das mudanças que as modificaram. Segundo Santos (2014, p. 67) a 

paisagem representa “Tudo o que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. 

Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. É formada 

não apenas de volumes, mas também cores, movimentos, odores, sons etc”. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Atalaia, conta com um contingente populacional atualmente de 3.913 

habitantes, está localizada na mesorregião Norte Central do Paraná, é considerada pelos 

seus moradores uma cidade pacata. Foi colonizada pela Companhia Norte 

Melhoramentos do Paraná, e sua principal fonte de renda é a agricultura familiar, 

geralmente constituída por pequenos lotes de terra. 
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Fonte: IBGE Base Cartográfica: ITCG , 2010. 

A colonização do município deve-se a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. 

Sua emancipação política ocorreu oficialmente em 15 de novembro de 1961.    A 

população estimada na época era de 12 mil habitantes, sendo 3 mil residentes na área 

urbana e 9 mil na rural. O censo do IBGE de 1970, realizado quando as lavouras de café 

estavam em crise, levantou uma população de 6.542 habitantes. A evasão populacional 

se ampliou, desde então, em 2010, o censo do IBGE acusou uma população de apenas 

3.913 habitantes. 

O Norte Central e a seguir no Noroeste Paranaense, as companhias imobiliárias 

colonizadoras traçaram um novo aspecto com a colonização dirigida, a pequena 

propriedade, o intenso processo de desenvolvimento da cafeicultura, como até 

então não se tinha visto, o cosmopolitismo de seus povoadores, definindo as 

especificidades da paisagem regional (MORO, 1998, p. 5). 

Com base na citação acima Atalaia, conta com aproximadamente no ano de 1970 

no qual foi a época que foram registradas as fotografias antigas, o município estava no 

auge do seu processo de desenvolvimento, por vários motivos dentre eles a fertilidade do 

solo fez com que a população na época fosse maior do que a atual, porém com seu maior 

percentual morando no campo. 

Porém a cultura cafeeira oscilou muito no decorrer do tempo devido à demanda e a 

concorrência no mercado mundial assim tendo momentos de crises aprofundadas na 
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década de 1970. Sendo posteriormente substituída pela produção de oleaginosas 

(basicamente soja), articulando assim a economia da região e evasão da população. 

Atualmente a cidade de Atalaia possui características bem peculiares, é pacata, 

com um ambiente silencioso, arborizado e com o comércio local bem restrito, localizado 

em avenidas pequenas com predominância no centro da cidade. 

A população que reside em Atalaia principalmente os jovens carece de 

oportunidades de emprego e possui dificuldades em cursar a graduação, ou até mesmo 

terminar os estudos no ensino fundamental e médio, nessa condição destacam-se as 

mulheres costumam ser as que mais afetadas devido à falta de oportunidades de 

informação, assim acabam se acomodando, ou sendo mães precoces.  

 

2.2 O USO DA IMAGEM E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ESTUDO DO MEIO 

 

A imagem é uma ferramenta fundamental para a compreensão dos conteúdos 

geográficos, permite a compreensão dos estágios de desenvolvimento de determinado 

espaço, lugar e paisagem, visualizadas nas paisagens da vivencia traves do tempo. A 

análise e a interpretação da imagem permitindo que se observe detalhes e com isto 

consiga desvendar o momento histórico em que está se retratando. 

 O estudo do meio oportuniza o contato direto com a realidade do espaço a ser 

estudado, seja ela natural ou social e urbana propiciando uma pesquisa interdisciplinar da 

área mostrando os interesses econômicos que estão por trás das transformações. 

Segundo Goettems (2006, p. 52): 

A metodologia de ensino que atualmente é denominada, ainda que muitas vezes 

de forma indiscriminada, de “Estudos do Meio”, é o resultado do trabalho de 

inúmeros educadores que, ao longo de várias décadas, se dedicaram a construir 

práticas de ensino que possibilitassem uma melhor compreensão do mundo e a 

superação dos desafios sócio educacionais que se lhes apresentavam à época. 

A metodologia do estudo do meio permite uma pratica de ensino, fazendo com que 

consiga perceber o mundo, de forma mais ampla e esclarecedora, no qual deve-se 

atentar as escalas de análise das imagens quando comparadas, buscando sempre o 

posicionamento adequado das fotografias, conseguir ´ver` e ´dialogar` com a paisagem, 

estabelecendo relações com os fatos verídicos. Proporcionado uma percepção critico-

reflexiva. 
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O estudo do meio pode ser realizado seguindo algumas etapas pelas quais seus 

objetivos vos e finalidades podem ser apresentados. De acordo com Pontuschka, 

Paganelli e Cacete (2007, p. 177-178) apresentam da seguinte forma:  

• consolidação de um método de ensino interdisciplinar denominado estudo do 

meio, no qual interagem a pesquisa e o ensino;  

• verificação de testemunhos de tempos e espaços diferentes: transformações e 

permanências;  

• levantamento dos sujeitos sociais a ser contatados para as entrevistas; 

 • observações a ser feitas nos diferentes lugares arrolados para a produção de 

fontes e documentos: anotações escritas, desenhos, fotografias e filmes;  

• compartilhamento dos diferentes olhares presentes no trabalho de campo 

mediante as visões diferenciadas dos sujeitos sociais envolvidos no projeto;  

• coleta de dados e informações específicas do lugar, de seus frequentadores e das 

relações que mantêm com outros espaços;  

• emersão de conteúdos curriculares disciplinares e interdisciplinares a ser 

contemplados na programação; • produção de instrumentos de avaliação em um trabalho 

participativo;  

• criação de recursos didáticos baseados nos registros;  

• divulgação dos processos e do resultado. 

Esses aspectos ajudam a relacionar o meio escolhido. Esses objetivos consideram 

as características e potencialidades do lugar, dando a originalidade para o trabalho e 

importância do seu estudo. Este material poderia ser aplicado como material didático em 

sala de aula, como exemplo de saída de campo, que seriam realizados por alunos do 

ensino fundamental e médio. Servindo como meio para a observação do espaço de 

vivencia dos alunos, trazendo assim para a vivência do aluno a sua própria realidade. 

Trabalhar o estudo do meio visa, aprender a observar, descobrir, e interpretar 

registrando o espaço a ser estudado, com condições assim de adquirir com base nesses 

aspectos um conhecimento científico. Nesse sentido o estudo do meio é essencial para o 

entendimento dos conceitos geográficos, e demonstram a história, a realidade do lugar, e 

sua identidade.  
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O espaço urbano vai ser o referencial para o este estudo do meio, no qual é o 

resultado do trabalho que está em constante transformação e a relação com a sociedade 

e o poder público que vai acabar realizando essas mudanças no espaço geográfico, 

portanto a importância de estudar o local de vivencia, onde se pode observar o cotidiano. 

 

2.3 A FOTOGRAFIA COMO RECURSO PARA ANÁLISE DO MEIO 

 

O uso de fotografias auxilia, no processo de obtenção de dados, e na pesquisa como 

um todo, pois com base nos registros fotográficos e que podermos observar a paisagem e 

as mudanças ocorridas comparadas com a atualidade. Segundo Santos (2014, p. 79) a 

paisagem “Seria, numa comparação ousada, a realidade de homens fixos, parados como 

numa fotografia”.  Serve como um arquivo no qual no qual contém informações valiosas. 

A fotografia é uma forma de linguagem do ensino da geografia, e um recurso usados 

para dinamizar um trabalho, uma aula, e meio de adquirir conhecimento simplificando o 

processo de ensino-aprendizagem. Ela estimula na formação crítica do sujeito, 

observando os fatos registrados em imagens 

 As informações contidas nos registros fotográficos ajudam na interpretação do 

espaço geográfico. “A imagem ultrapassa o código da escrita e se instaura no seio do 

processo educativo, nos possibilitando ver e comparar como era o espaço e como se 

tornou no decorrer dos tempos, pela mão do homem” (SANTOS, 1996 apud, GARUTTI e 

LOPES, 2012, p. 04). Portanto a fotografia caba se tornando uma espécie de documento, 

registrando o que é visto no presente e no passado. 

Fonte:ITODA, J.K. 1973 .                        Fonte:  O autor, 2019. 

Figura 1: Igreja Matriz Nossa Senhora Rainha. Atalaia- PR 
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Fonte: ITODA, J.K. 1973.                                   Fonte: O autor, 2019. 

Figura 2: Av. Doutor Antônio Moraes de Barros. Atalaia - PR 

 

Fonte: ITODA, J.K. 1973.                                    Fonte: O autor, 2019. 

Figura 3: Av. Doutor Antônio Moraes de Barros. Atalaia - PR 

 

Fonte: ITODA, J.K. 1973                                     Fonte: O autor, 2019. 

Figura 4: Av. Doutor Antônio Moraes de Barros. Atalaia - PR 
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Fonte: ITODA, J.K. 1973.                                     Fonte: O autor, 2019. 

Figura 5: Av. Doutor Antônio Moraes de Barros. Atalaia - PR 

 

Fonte: ITODA, J.K. 1973                                       Fonte: O autor, 2019. 

Figura 6: Rua Presidente Castelo Branco. Atalaia -PR 

 

Fonte: ITODA, J.K. 1973                                  Fonte: O autor, 2019. 

Figura 7:  Interior do Mercado Casa Angelo. Atalaia-PR 
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 Essas fotografias fazem referência a área urbana do município de Atalaia, no qual 

as fotos antigas da cidade apresentam características peculiares como por exemplo, ruas 

sem pavimentação asfáltica, carros antigos, arquitetura presente na época bem peculiar, 

características do modo de vestir da população da época, iluminação das ruas, costumes 

religiosos e civis. Comparando com as fotografias atuais, essa realidade obteve várias 

transformações e modificações, principalmente com a arquitetura da cidade, os carros e 

sua estrutura como um todo, isso fica visível nas imagens se realizamos um processo de 

investigação e analise com um olhar perceptivo da imagem. 

 

2.4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse estudo do meio, foi elaborado através de pesquisa, utlizando dados coletados da 

população pioneira do município, visando obter informações, características e 

peculiaridades perfazendo o historico do local e as mudanças que ocorreram no decorrer 

do tempo na paisagem, utilizando como recurso fotos antigas e atuais do espaço 

geografico estudado. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

É a partir da observação de fotografias e pelo estudo do meio que se pode analisar a 

evolução e as transformações no espaço geográfico, e na fisiologia da paisagem urbana, 

ressaltar a importância do resgate histórico. 

O ensino de geografia influencia na arte de fotografar e identificar através da análise 

dos dados contidos na imagem a realidade do lugar estudado, comparando as 

especificidades e fazendo relação com o espaço geográfico atual e suas relações 

econômicas e sociais. É oportuno aqui destacar o questionamento de LOPES;C.S.; 

PONTUSCHKA, (2009 p.173-1190). 

Adverte que a vivência irrefletida do cotidiano tende a naturalizar paisagens pelo 

ocultamente da dinâmica social que as configuram. A aparente “normalidade” dos 

arranjos sócio espaciais impede o olhar mais profundo e que poderia revelar ao 

observador mais atento os conteúdos implícitos que a aparência, por si só, não 

pode revelar. Não seria este o objetivo fundamental dos Estudos do Meio? 
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Ressalta os autores, então a importância da observação da paisagem por mais 

simples que seja, por mais comum e banal, realizando sempre uma interpretação do lugar 

e do espaço no qual está habituado a visitar ou convive, a compreensão de uma realidade 

que na maioria das vezes acaba passando despercebida. 
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